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U ELREY Eiço faber, que tendo re«
íoliito em Cortes dar nova forma ao ef-
fejro do tabaco do primeiro de Janeiro do
anno de mil íeiícentos noventa e nove em
diante, cm ordem a íe poder tirar deíle
género o computo do dinheiro que he
neceíTario para pagamento dos Toldados

,

que mandei accrefcentar aos preíidios def-
te Reyno

; mandei fazer hum Regimento em íeis de Dezem-
bro do anno dc mil feifcentos noventa e oito

, fobre a admi-
mítraçao que havia de ter o tabaco , o qual mandei guardarcomo míírucçaô

, em quanto a experiência naÓ mofíraíle , fe
erao praaicaveis as difpofiçoens do dito Regimento : e por-
que o tempo foi moílrando Ibrem alguns dos meyos no dito Re-
gimento difpoítos

, inofervaveis
, por cuja caufa íe alterarão

muitos delíes por^ refoluçoens minhas , e fe accrefcentára6 ou-
tros

,
de que o dito Regimento naõ faz mençaô

, por ferem
pofterioresaelle, e convém que tudo efteja junto T e incor-
porado no Regimento defta adminiflraçao , o mandei ordenar
pela matéria fegumte.

RE-
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REGIMENTO
D A

JUNTA DA ADMINISTRARAM

TABA
PRIMEIRAMENTE Hey por bem fe con-

ferve a protecção do Divinillimo Sacramento,

dando lhe de eímola no principio de cada hum an-

no duzentos mil reis repartidos , cem mil reis

,

que fe entregarão ao Thefoureiro defta Irmanda-

de da Freguezia do Sacramento , e os outros cem mil reis ao

Thefoureiro da irmandade dos EfcravQs de Santa Engrácia

,

para as obras da meíma Igreja.

I.

Na Junta haverá hum Prefidente , com a mefma jurifdicçao

que tem os Vedores de minha Fazenda; cinco Deputados

,

hum Secretario. Os ditos Deputados fe precederão huns aos ou-

tros pelas antiguidades das mercês ; e fendo qualquer dos fo-

breditos Deputados Miniílro de Becca mais antigo, precederá

ao Deputado de capa efpada , e o de capa efpada ,
precederá,

fendo mais antigo, ao de Becca mais modernoj em forma, que

femprc os mais antigos na mercê ,
fejao os que precedao huns

aos outros
;
quer fejao de capa efpada ,

quer íejaõ de Becca.

II.

Haverá mais na dita Junta hum Porteiro
,
que aíTifla a fazer

as íuas obrigações , aíTim como as fazem os mais Porteiros dos

meus Tribunaes,- e tanto que fe principiar o defpacho , naô

entrará para dentro da Junta , nem levará recado ; falvo for de

alguma



alguma dns minhas Secretarias , Tribunal , ou Officiaes fubordí-

nados á Junta , e de outra qualquer peíToa , que for chamada a

ella ; para o que baterá primeiro na porta, ( a qual terá fechada

fempre,) e eíperará para entrar, que fe toque a campainha. Ha-

verá também dous Continuos
,
que ferviráò para os avifos , e

diligencias que forem neceíTarias , aíTiftindo infallivelmente to-

dos os dias que forem de Tribunal ;
como também ao Preíi*

dente ,
para as que forem preciías , e do meu ferviço.

III.

A Junta fe fará na mefma cafa , em que boje exifte , e nella

fe ajuntaráõ o Prefidente , Miniílros, e mais Oííiciaes íobredi*

tos , nas Terças
,
Quintas , e Sabbados de cada femana , nos

dias, que naô forem feriados , e eftaráõ na dita cafa aquellas ho-

ras, que o Prefidenre entender ferem neceílarias para o defpa-

cho,- e entraráõ o Preíidente, e Deputados, do primeiro dia de

Outubro até o fim de Março , ás duas horas da tarde , e do pri-

meiro de Abril , até o ultimo de Setembro ás tres horas ; e nao

fe achando o Prefidente no Tribunal ás ditas horas , eftando

prefentes tres Deputados , íe principiará logo o defpacho ordi-

nário ; e tendo algum Deputado negocio a que acudir, pedirá

licença ao Prefidente, para fahir da Junta j e quando a ella

naõ poíía hir , fe mandará efcufar.

IV.

AíTentar-fe-hao em bancos de efpaldas , forrados de couro

,

o Prefidente na cabeceira com huma almofada de veludo car-

mezim ,• os Deputados nos bancos collateraes ; o Deputado

mais antigo no primeiro lugar da maõ direita , e o fegundo no

primeiro, daefquerda, o terceiro da direita ,
feguindo-fe ao

primeiro, o quarto da eíqucrda , abaixo do fegundo , o quin-

to da direita
,
feguindo-fe ao terceiro Deputado. O Secretario

fe fentará no topo da mefa , em cadeira raza , e efte também le-

rá o aíTento, que fe dará ás peíToas, a que fe deva dar aíTento.

V.

Todos os negócios fe defpacharáô na Junta por votos ,
prin-

B cipian-



cipiando-fe peío Deputado mais moderno , dos que forem pré-
lentes; c o que fizer relação de algumas caulas , ou papeis

,

votará primeiro , ainda que íeja mais antigo ; os mais votarão
pela maneira referida , e o Prefidente em ultimo iugar ; e ha-
vendo votos differentes naquellas matérias que fe coníultarem,
fe fará deJIés declaração nas confultas, dizendo- fe, quantos faõ
de cada parecer , e o Secretario tomará em lembrança , o que
fe aíTcntar , nas coitas da mefma petição, ou papeis, que o Pre-
fidente

, e Miniílros rubricaráõ , e fará as confultas
, que fe-

raõ aíTinadas pelo Prefidente , e Deputados , todos em regra.

^ ' -'-.V--V
.

-
. VI.- ^

•

E as Cartas
,
Provifoens, e outros defpachos

,
que eííe fizer,

e houverem de fer aíTinados por mim
j
porá vifia o Prefidcnte,

e em auíencia íua , os dous Deputados mais antigos ; e o dito
Secretario naõ proporá outro algum negocio mais , que aquel-
Jes que o Prefidente Jhe ordenar ; e terá muito cuidado dos ne-
gócios

, e defpachos que efiivercm a feu cargo, lendo os papeis,

e fazendo relação delles na Junta , lembrando nella as refolu-

çoens ; ou ordens, que encontrarem, ou fizerem a bem dos
negócios que propuzer , e que neíla diligencia; naô falte

;
por^

que do bem que nelia me fervir , me lembrarei para o premiar.:

VII.

O Secretario, ao tempo em que íe houverem de aíírnar as
Cartas, Alvarás, ou Provifoens , meterá dentro o lembrete por
onde as cxpedio , e as confultas, por onde as pafiou ; para que
o Prefidente

, e Miniílros
, vejaõ fe eílao conformes , ao que

votáraÓ , e ao que fui fervido refolver.

VIII.

Nenhum negocio fe deípachará por conferencia , fenaõ por
votos, nem fe praticará fobre elle , antes de fe votar, nem
em quanto cada hum dos Miniftros efliver votando , fe inter-
romperá

, nem fe fallará em outra alguma matéria, fem que
primeiro fe acabe de dar fim , ao negocio de que fe trata.
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IX.

Encarrego muito ao Prefidente ,
Deputados , Secretario

,

Confervador , e Procurador da Fazenda , o fegredo que de^

vem ter em todos os negócios
,
quê fe tratarem na dita Junta

;

de forte ,
que nunca poíía vir á noticia das partes, o que íe vo-

tou; nem quem foi por elles, nem contra elles; e pelos grandes

inconvenientes, e damno , que da falta do fegredo refuíta, fe-

rao obrigados a me avifar logO;em vindo à fua noticia, de qual^

quer fegredo que íe romper , das matérias, e negócios, que na

dita Junta fe tratarem , ou pelos Miniílros delia , ou por outras

quaeíquer peífoas, a cuja maó forem ter as confultas, que nel-

la íe fizerem.

X.

Outrofi , ide encarrego muito o cuidado , e diligencia conti-

nua, com que devem proceder no deípacho dos negócios, para

que íe façaõ com toda a brevidade, e bom expediente e o que^

devem ter em ordenar, e prover tudo o que convier ao bem da

adminiílraçao do tabaco ,
que lhe tenho ordenado.

XI.

E porque para a expedição dos negócios fera muito conve*

niente, que fe faiba , os que eílaõ por defpachar : Mando ao Se-,

cretario ,
que no íim de cada mez , dê huma relação das peti-

ções, e papeis
,
que tiver em feu poder ,

por defpachar , e expe-

dir , a qual entregarà ao Prefidente, e em fua falta, a quem por

elle fervir ,
que entendendo , fe naô pode dar o expediente a

elles nos dias deputados para o dito Tribunal, mandará avifar

aos Miniílros , que fe achem nelle , nos dias que para fua deter-

minação alTentar.

XIL
^- '

,

.
.. ..

-

A« dita Junta hey por bem ,
que pertençao todas as maté-

rias , e negócios de qualquer qualidade que forem , tocantes ao

tabaco ;
aíTim como também todas as caufas eiveis , e crimes

pertencentes ao dito género, e adminiílraçao delle , e refiílen-

cias, que fe fizerem aos Miniílros, e Oííiciaes
,
que por obriga-

B 2 çao,



8

çaõ , e ordens díi dita Junta , fe cõmetterem diligencias contra

os tranfgre Obres do dito género , excepto quando das refiílen-

cias fe haja de feguir pena de morte; porque neftc caio remete-

rá a Junta , as devaças à Relação , para nellas ferem íentencia- -

das.

XIII.

Sou outrofi fervido
, que a Junta poíFa fomente com os Mi-

niílros de letras que nella aíTiílem , e com o parecer do Prefi-

dente , fazer fummarios aquelles cafos , em que entender he
conveniente efte procedimento, fem embargo da Ordenação
em contrario.

XIV.

Todos os feitos crimes
,
que vierem remetidos dos Superin-

tendentes das Provincias, fe defpacharàõ na Junta a fínal,obfer-

vando-fe nelles aquella mefma forma
,
que até o prelente fe

guarda. E os que forem proceífados pelo Confervador defta

Corte , fe defpacharàõ a final na Junta ; para o que eftando nef-

tes termos, hirá oConíervador a ella, e os proporá com osMi-
niflros Letrados, que nella íe acharem , naô fendo os Adjuntos
menos de dous ,• e o que por dous votos fe vencer , ficará deter-

minado; praticando-fe neftes feitos a redução, que pela Orde-
nação fe manda obfervar nos feitos, em que baílaõ tres Juizes,

e empatando os Juizes nos ditos feitos , defempatará o Prefi-

dente. E todos os cafos
,
que pela dita Junta íe fentenciarem,

ainda que pela Ordenação neceífitem de mais Juizes, fe fenten-

ciaràó ló pelos Miniftros da dita Junta ; ainda que menos em nu-

mero ,• porque neíla parte , hei por derogada a dita Ley. E o
Confervador fe aífentará na Junta , no banco da maõ efquerda,

no fim delle, e virá ao dito Tribunal, todas as vezes
, que por

clle for chamado.

XV.
< . .

.

Haverá hum Procurador da Fazenda , o qual nao ha de fer

de Miniftro occupado em tribunal , nem daquelles que na Re-
lação tem mayor lugar, que o Defembargaldor de Aggravos,
porque fó deftes, e dos Extravagantes, me poderá ajunta fazer

propofiça6;e o provimento fera de tres em tres annos fomente;

e quando o Miniífro que o for , no tempo em que exiíbr neífa

occu-
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occupaçao paíTar a qualquer dos lugares maiores , ceíTnrá íogo

o de Procurador da Fazenda , e a Junta me confultarájugeitos,

para prover outro.

XVI

E o dito Procurador da Fazenda , fera parte em todos os Fei-

tos eiveis, e crimes ,
que fe moverem perante o Coníervador,

e alTiílirá na Junta ao defpacho dos ditos feitos , e íe Jiie conti-

nuará vifta deiles, por deípacho da Junta, e de todos os reque-

rimentos que íe fizerem, em que poíla ter que requerer fobre ^

qualidade, ou prejuizo da dica adminiílraçaõ
,
aonde também

ferá chamado todas as vezes , que parecer neceflario , e tei á o

feu afiento, no ultimo lugar do banco da maó direita,

XVII.

E as coufas eiveis pertencentes á dita Junta , que forem pro-;

ceifadas pelos Superintendentes, fe fentenciarào na mefma Jun-

ta a finai
,

pelos Miniílros de capa , e eípada , e de letras , na

mefma forma que até o prefente fe obfervou e o mefmo fe fará

nas que forem proceíladas pelo Coníervador, o qual as trará á

Junta , e nella as relatará , dando em primeiro lugar o íeu pare-

cer na prefença do Procurador da Fazenda , naõ eílando na di-

ta Junta , menos de tres Deputados, quer fejao de capa , e efpa^

da, quer de letras.

XVIIL

E porque poderá fucceder , que quando os feitos crimeS fe

houverem de fentenciar, falte na Junta Deputado de letras,

e fe fufpenda a determinação delles , em grave prejuizo das

partes , e fer juílo evitar o damno, que a ellas lhes refulta;

fou fervido, que haja hum Miniítro
, que na falta de qual-'

quer delles, firva em feu lugar , e feja chamado na occafiaó,

em que for neceífario ; o qual fe aílentarà no mefmo lugar, do

que fubfíituir ; e fuccedendo (er o Miniílro que falte , o mais-

antigo , e nao alTiftindo o Prefidente , naõ terá o dito fubftitu-

to, nem a prefidencia , nem a campainha porque fó ao pro-

prietário mais antigo , dos que íe acharem prefentes
,
perten-

ce privativamente.

C XIX,
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XIX.

E movendo-fe alguma caufa eivei , entre o meu Procurador
da Fazenda , e aígum homem de negocio , ou qualquer ourra
peíloa , fobre matéria em que efta adminiílraçaõ tenha intereíFe,

ou prejuifo , Terá iieíle parte o Procurador í iícal , e a cauía íe

proceílará
, e ícntenciarà pelo Confervador , na forma aífima

dita
, íendo preíente o Procurador da Fazenda. E íerá outrofi

parte em todos os feitos crimes
, promovendo libei Io contra os

traníg^^eíTores , e defciicaminhadores do tabaco, aíTim de pó,
como de roío.

' X^.

Para as culpas dos defcaminhos do tabaco, de qualquer forte
queiejao^ em que incorrerem os Cavalleiros do Habito

, que
devaô fer julgados por razaõ de feu privilegio, pelo Juiz dos
Cavalleiros , tenho nomeado hum dos Mimílros da Junta , o
Dezcmbargador Sebaíliaõ Rmz de Bairros

, Cavaíleiro do Ha-
bito de Chiiíio

, o qual ferá Juiz na primeira inílancia , dando
appellaçaò, e aggravo para a Meia da Coníciencía , á qual te-
nho ordenado

,
que todas as fentenças que der , fobre a culpa

deíl.i qualidade, Y^^tes que as publique , me dê conta
;
porque

quero me coníle na forma , em que procede no caíligo de hum
âeUão taô grave , pelas confequencias do bem comum de meus
Valfallos.

XXI.

O Confervador tirará devaça de todos os defcaminhos que
íe hzercm no tabaco em prejuízo deíla adminiílraçaõ

; porque
todas as culpas dcík qualidade, quero fejaó cafo dedevaça;
e pronunciará

,
e mandará prender os culpados per fi fò , e os

proceífarà, expedindo aggravo para os Miniílros de Jetrasda
Junra, ao qual aífiílirà o Meirinho delia , e os dous Efcri-
vaem, que atcgora havia , aífim o da Coníervatoria como o
da Provcdona

, entre os quaes fe diílribuiráo igualmente os
feuos

; porque ao Confervador ficara daqui em diante per-
tencendo o conhecimento dos defcaminhos, allim do tabaco
de íbíha

, como de pó, que por alto fe introduzirem.

XXIL



XXII.

E os aggravos que interpuzerem delle nas caufas eiveis , os

expedirá para todos os Miniílros da Junta , aífim de letras , co-

mo de capa efpada ; porque a todos , como fica dito^ pertence

a determinação áclks,

XXIÍI.

Pertencerá á Junta confultar-me todos os lugares , e of-

ficios , aíTim da Junta , como da Alfandega , e mais partes , a
que fe extende a íua jurisdição

,
excepto os lugares de Deputa»

dos, e os de Superintendentes das Províncias do Reyno,

XXIV.

Nao admittirà requerimento aígum fobre perdão , ou com*
mutação das penas^por miniias Leys eílabeíecidas contra os de-

linquentes do tabaco nem coníultarà petição alguma fobre a

dita matéria , ainda que leve remiílao para que íe veja , e con-

fuite no dito Tribunal.

XXV.

E quando algumas peíToas para fereni apofentadas nos luga-

res , ou officios pertendaõ
,
que a apofentadoria íeja de lugar

raayor , ou diíFerente do que occuparem , a Junta lhes naó ac-

ceitarà petição ^ nem íobre iíTo me fará confulta falvo íe eu

o mandar expreílamente , com derogaçaõ deíla Ordem.

XXVÍ.

Todas as vezes que houver requerimento de algum Officíaí,

em que peça fervintuario , na confulta declarara, qual he o

impedimento do Oíícial ; e a mefma exprellaô fe fará ,
quan-

do o fervintuario pedir prorogaçao de mais tempo e também

quando fe me fizerem propoftas para ferventias de officios ,
de

que naô houver Oíiiciaes , íe dirá o tempo que ha, eíiaó vagos.

XXVIL
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XXV II.

Pertencerá à Jiintn a nomeação dos Confervadores dns Go-

marcas , no caio que entenda fao precifos , e neceíiarios , os

quaes feraõ pagos à cuíla da minha Fazenda, correndo por con-

ta delia a adminiílraçaô deíl:e género , a trinta mil reis por an-

no , e arrematando-fe, feraõ os ditos trinta mil reis à cuíla dos

Contratadores, e os ditos Confervadores tomarão as dcnuncia-

çoens ,
que lhes forem dadas , dos que defcaminhaõ tabaco, e

faraó todas as diligencias , que lhes parecerem ncceílarias para

deícobrir os rranfgreíTores deíle género
,
prendendo os culpa-

dos , e fendo cafo, que hindo em feguimento de qualquer com-

plice do dito deícaminho, eíle paíFe o deíbido, que naõ for de

íua jurisdição : Hey outrofi por bem , de lhes conceder jurisdi-

ção
,
para que o poíTao prender , fem embargo de naõ fer den-

tro de fua Comarca ,
para o que poderàõ levar vara alçada, e

faraÕ autos dos delinquentes do fobredito crime , e os remete-

rão aos Superintendentes das Comarcas
,

para os fentenciarem

na forma do feu Regimento, e Leys promulgadas contra os taes

tranfgreíTores.

XXVIIL

Vagrnndo alguns officios da Junta, elía provera as ferventias

delles por tempo de íeis mezes,- eomo também nos impedimen-

tos , e faltas dos Oííiciaes , dará as ferventias pelo tempo aílima

referido.

XX IX.

E como a melhor parte do rendimento, que intento tirar do
tabaco, confiíle em fe evitarem os deícaminhos das frotas que

vem do Brafil, e fer conveniente, que na occaíiaõ delias chega-

rem aos portos deíle Reyno, ter peííbas de inteligência , e ver-

dade, que vigiem no mar, e nasprayas, para que fe abftenhaõ

de (e cõmetterem : Hey por bem
,
que a Junta polfa nomear

Meirinhos, e Efcrivaens
,
que em fragatas aíTiílaõ de noite , e

de dia a rondar os navios , e reconhecerem as lanchas , e barcos

que das embarcaçoens fihirem, e fazerem nas prayas com toda

a cautela diligencias
,
para que fe obviem os prejuizos que fe

íeguem á minha Real Fazenda, em me naõ pagarem os direi-



tos, que me flio devidos ' e aos íobreditos Meirinhos , e Efcri-

vaens , le dará o falario^ que pela dita Junta fui fervido derer-

minar-lhes , e acabada a occaíiaõ de íe defcarregarem as ditas

Frotas , terá cuidado o Prefidente , de os efcuíar da dita oc-

cupaçao.
,

^

XXX.
i

Pertencerá á Junta a nomeação dos Feitores da Alfandega,

os quaes ferao peíToas capazes de fe fiar delles, a defcarga dos

navios , como o acompanharem todos os tabacos , que vaõ da

minha Alfandega, a embarcar fora do Reyno, e dos que fe

efcolherem para o confumo do Eíianco , e dos que nelle lao re-

fugados , e tornao para a dita Alfandega.

XXXI.

Quero outrofi, feja da jurifdiçaõ da dita Junta , o provimen-
to das Guardas, que fe metem nos navios, exceptuando o ca-

fo, em que Eu por condição os permitta aos Contratadores : os

quaes Guardas, ferao pagos á cuíla de minha Fazenda , a tres

toftoens por dia; * e mando, que na nomeação delles, fe pro-

cure fejao peíloas de verdade
, intcUigencia , e cuidado , e fai-

baõ ler, e efcrever ; e o Guarda mór do mar deíla repartição,

os meterá nas dicas embarcaçoens
, logo que ellas entrarem das

Torres para dentro, e íe apprefentaràõ primeiro com fcus pro-

vimentos, que lhes derem , ao Provedor da Alfandega do taba-

co , aonde aíTmarào termo, feito por hum Efcrivaó da Mefa
grande, em que fe obriguem , que fahindo qualquer fazenda

da embarcação em que aíTiftirem , ou feja tabaco, ou outro

qualquer género, nao vindo com elle os Feitores, deputados

para eíle miniííerio , fe íubmetem a ferem caftigados com to-

das aquellas penas eflabeíecidas por minhas Leys , promulga-

das contra os tranfgreífores delias.

* Por defpacho da Junta de 9. de Novembro de lyoi.fe declarou^
que os Guardas venceriaô fomente duzentos reis.

XXXII.

A' dita Junta , pertencerá também o provimento dos Contí-

nuos delia , por fer eíta a juriídiçao
, que tenho permitido aos

mais Tribunaes. D XXXIII.
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XXXIII.

E para qiíe a dita Junta melhor nnê poíTa fervir , é nao haja

encontros entre cila, e os mais Coníelhos, e Tribunaes, fobre o
que lhe tenho comettido : Hey por bem , e declaro

, que fò á

dita Junta pertencem todas as coufas eiveis , e crimes procedi-

das do dito genefo do tabaco, e que todas eílas íe haõ de fen-

tenciar a fínal na dita Junta : como outrofi , lhe pertencem to*

dós os defpachòs , e negócios que tocaõ á adminiíiraçao defte

género.

XXXIV.

Quero outrofi , e mando ,
que todos os Miniflros , e mais

Officiaes da Junta, façaõ todas as diligencias, que pela dita

Junta le lhes ordenar j e pelo Conlcrvador , e Superintenden-

tes das Provincias, e Executor lhes for deprecado, e naõ o fa-

zendo aíhm
, ( o que delles naõ eípero, ) e confiando naÕ daÕ

e^vecuçao ás ordens
,
que lhes forem cõmertidas

, fejao chama*
dos á mêfma Junta, para nella darem razão, porque as naô
executarão , e áchando-ôs culpados , feraõ reprehendidos no
mefmo Tribunal.

XXXV.

Outrofi, fe poderá valer a Junta, Superintendentes, t Minif
tros da Juííiça , de todos os Cabos, e Oííiciaes de Guerra , nas

Occafioés que lhe forem precifas, e necelTarias, para evitarem os

defcaminhos, e fe prenderem os delinquentes que forem do tâ*

bacO: e hey por bem, que os Cabos , e Officiaes de guerra, que
me fizerem ferviço , em evitarem os defcaminhos do tabaco, fe-

gundo a qualidade delle, lhe tenha particular attençaõ,para fe-

rem melhorados nos poftos , como tenho refoluto por meu De*
creto de feis de Setembro de mil e fete centos, remettido ao
meu Confelho de Gueria.

XXXVI.

Sou outrofi fervido
,
que todos os Miniílros de Jufliça que

me fizerem ferviço de evitar o deícaminho do tabaco > ter-lhes

particular attençaõ
, para os melhorar nos lugares de fua profif-

íaõ)
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faõ , e aíTim o tenho ordenado á Mefa do Dezembargo do Pa-
* ço, por Decreto meu , de feis de Setembro de mil e Tete cen-

tos.

XXXVIL

E todas as peíToas
,
qne me fizerem ferviço no tabaco

, po-

derão porelie recjuerer ,
para ferem defpachados por via das

mercês o que fui fervido refolver por Decreto meu , de feis

de Setembro de mil e fete centos, remetido á dita Junta.

XXXVIII.

Hey outrofi por bem
,
que os filhos daquelfas peíToss

,
que

tiverem tenda de tabaco na Provincia de Entre-Douro , e Mi-

nho, fejaó izentos de ferem Soldados j como também ferá izen=

to o criado daquella pefiba
,
que lhe vender tabaco na tenda ,

mo tendo filho que lho poíía vender : o que aííim tenho refolu-

to por Decreto meu , de vinte e dous de Setembro de mil e

fete centos,- remetido ao meu Confelho de Guerra
,
para que

em execução delle
,
pallafie as ordens necefiTarias,

XXXIX.

E porque a experiência tem moílrado , que o meyo mnís

conveniente para le dar comprimento ás ordens
,
que pelos

meus Tribunaes mando paífar , he , o de nao poderem os Mi-

niftros , ferem promovidos a outros lugares , fem aprefentarem

certidoens , em como derao cornprimento , e executarão o que

^or elles lhes foi mandado : Hey por bem
,
que nao poíla Mi-

niftro algum requerer outro lugar, nem fer provido nelle

,

fem que apreíente certidão
,

paílada pelo Secretario da Junta;

porque coníle ter obedecido , e executado tudo , o que pela di-

ta Junta , e Executor delia , lhe foi cõmettido.

XL.

Todas as pefcas qne fervirem qualquer cargo ,
officio,poíío,

ou lugar no Eftado da Índia , nao poderáÔ fer deípachadas,

fem que primeiro moftrem certidão do Superintendente ,
ou

Adminiftradores do tabaco do dito Eftado , em como tem da-

D 2 do
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do comprimento , ao que pelos fobreditos lhes foi mandado ; e
aífim o ordenei ao meu Viío-Pvey , e Capitão Generai , do Ef*
tado da índia

, por refoluçao minha de vinte e dous de Março,
de mi! feisceros noventa e oito,tomada em confulta de dezaiete
de Março do dito anno.

XLI.

E para que com mais brevidade , e forma mais conveniente
ao meu Real íerviço , fe obedeçaõ ás ordens, que pela dita
Junta fe paíílirem : Hey por bem

, ( íem embargo das ordens
em contrario

, ) que o Viíb-Rey , e Capitão General do Ef-
tado da índia

, e mais Mmiftros , e Officiaes delle , executem
tudo o que pela dita Junta for mandado

; o que outrofi na fo-
bredita forma, faraõ o Governador, e Capitão General do
Eílado do Brafil , e mais Governadores

, Provedores, Ouvi-
dores, Juizes , e Juíliças , como lhes tenho ordenado por re-

foluçao minha; para o que a Junta expedirá as ordens
,
que

íeraõ por mim aííinadas.

XLII.

E como contra todas aquellas peíToas
, que tiraõ por aíto ta-

baco de rolo
, e de pó , vindo das minhas Conquiíias

, que he
fó o que pcrmitto fe gaíle neíie Reyno, reduzindo a Eítanco,
prohibmdo, que nem o fabricado em Caííella, nem em. os
maisReynos, poflaò ncíle , ter confumo ; e para fe defcobri-
rem os tranígreílores, feja ncceífario dar premio aos denun-
ciantes : Hey por bem

,
que toda a peíToa

,
que denunciar qual-

quer defcaminho de tabaco, que uao feja fabricado no meu
Eílanco Real

, ( que he íó , o que permito íe gafte neíle Rey-
no ,e Ilhas adjacentes

, e Eílado da índia ; ) outrofim , o que
denunciar tabaco de rolo, tirado por alto, ou tornado a in-
troduzir neíle Reyno, quer feja das Conqmílas delle, quer
dos Reynos eílranhos , íe lhe dé por cada arrátel , fendo de
toda a bondade , hum toílaô , e naõ tendo a íobredita bonda-
de

, deixo a arbitrio da Junta, o que fe Jhe deve dar. E o Ef-
crivaô que paílar a certidão , em como a dita romadia foi en-
tregue no Eííanco

, com os Meítres delle, examinará a íua
qualidade

,
e na dita certidão declarará, aílim a viíloiia que

fe fez
, como o para que fervirá o dito tabaco.

XLII.
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xLiir.

E por quanto eHe género , no caio que o nao mande admi-

nlftrar pela Junta , mandando obfervar o Regimento de minha

Fazenda, queira íe contrate , íe haõ de tomar aos Contratado-

res fianças , a ametade de feus arrendamentos, na forma , e com

clauíulas, e condiçoens do Regimento de minha Fazenda, o;

que fe nao poderá confeguir, por os Rendeiros nao poderem

dar as ditas fianças : e confiando do zelo, com que os Miniílros

da Junta me fervem , mando ,
que as fianças fe examinem , e

acceitem na melhor forma
,
que for poíTivel, fem que a Jun-

ta , e iMiniftros delia ,
fiquem obrigados a fatisfazer á minha

Fazenda ,
qualquer perda , ou damno que refultar das ditas

fianças ,• e o meímo fe entenderá nas Comarcas, que fe man-

darem adminiftrar por minha conta, a cujos Adminifiradores fe

iiaò pede fiança. ^-^^

XLIV.

Todo o tabaco que for necefl^ario para confumo do Reyno;

o ha de mandar comprar a Junta ,
por conta de minha Real

Fazenda
,
quando entender convém a meu Real ferviço, e a

compra de lie fe fará , todas as vezes que á Junta parecer , de

todas as partidas deípachadas.

XLV.

E para fe examinarem os tabacos que ha na Alfandega capa-

zes para íe fabricarem em pó , mandará o Prefidente
,
que os

vaõ ver os Meftres que ha diílinados para eftes axames , e com

a noticia que derem das partidas
,
que tem melhores tabacos

,

mandará o Prefidente vir as que lhe parecer
,
para as cafas do

Eftanco Real, aonde na parte , que para ifix> for mais acomo-

dada , fe porá huma meia , com os afluentes necefl^arios , onde

eftará o Prefidente com os Deputados da Junta , que elle no-

mear, que feraó , os que tiverem melhor noticia, e experiência

defte negocio fendo também prefente o Thefoureiro , e Efcri-

vaô do leu cargo, e em prefença de todos , fe hiraÓ abrindo os

rolos, e tiradas delles as amoítras que parecerem neceJfarias pa-

ra fe ver a fua bondade , e qualidade , askvaràõ os Meílres á

E dita



dita Mefa , e tanto qne nella pelos ditos MiniflroS; e mais pef-

foas forem viílas, íe hiràô apartando os rolos; das que fe appro-
varem

,
leparando-fe, conFórme as fiias fortes , para Amoítra,

para Fino, e para Corte , e neílas eícolhas , e feparaçoês , enco-

metido muito ao Preíidente faça ter tal cuidado, e vigilância,

que fe naô confundao os rolos , huns com os outros , que como
os preços íao differentes

, pode refultar de qualquer defcuido,

grande daniiiQ ao iíiqu fervido.

.
. XLVL

- Separados, e efcolhidos níi forma referida os tabacos , íe ajuf-

tará logo com os donos, o preço delles, conforme os feus lotes,

na forma que parecer mais conveniente ,• e ajuftadas aíTim as

compras , iè hiráo logo pezando os rolos na balança
,
que para

cíTe eífei to ha no Eílanco , aíTiftindo ao tomar do pezo, afíim o
Efcrivao da receita

, como da Emmenta
, que cada hum o to-

mará de per fi , e acabado de pezar , veràõ fe confere hum com
o outro, e depois de conferidos , e ajuítados ambos na mefma
quantia de arrobas , e arráteis , abatendo em cada rolo, a dous
arráteis por arroba, e ajuftado o dito abatimento, faraó a conta
ao dinheiro que importar todo o tabaco, e depois de verem que
eílá certa, o Efcrivaô da Emmenta , o tomará por Emmenta no
livro delia, e o Efcrivao da Receita, o carregará ao Thefourei-
ro no livro das compras , declarando-fe no aíTento da dita Re-
ceita o numero dos rolos , e dos couros

, capas delles, a quantia
das arrobas, e arráteis, o preço , e quanto fe montou, e a quem
foi comprado o tal tabaco ; tudo com toda a clareza , e diftinc-

çaò
;
e eíle aíTento rubricará o Prefidente

, e Miniílros , e o af-
inará o Thefoureiro , Efcrivao da fua Receita , e o vendedor.
Efta fòrma quero, e mando íe continue, e que por nenhum mo-
do fe faça o contrario^ e o Thefoureiro do tabaco que pa^ac
fera eílas circunílancias , fe lhe naô levaràó em conta as quantias
que difpender com as ditas compras.

^ "^^^i s /;".':^!iofi iod XLVII.

E porque no contrato que de prefente corre , fe expreffou

por condjçaõ ao Contratador, que por fua conta correria o dif-

pendio
, que fe iizeíTe na fabrica do meu Eflanco Real , e que

a . as.
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as compras do tabaco, feriao feitas com o feu cabedal , lhe per-

miti pudciíe eícolher na Alfandega, em todas as partidas defpa-

chadas , todo o tabaco que lhe foíTe neceílario para o coníumo

do Reyno, pagando a feus donos , o que pela Junta fe arbj-

traííe : Hey por bem efcufar o Prefidente, e mais Miniftros, da

approvaçaõ que pelos capiíulos antecedentes lhe imcumbia fa-

zer dos ditos tabacos , e que os dous capitules antecedentes fi-

quem em íeu vigor , fó na parte que refpeita á aíTiílencia do Ef-

crivao do Eílanco, e do da Emmenta ; porque efles quero , e

mando , aíTiflaò ao entrar de todas as partidas do tabaco no

meu Eílanco Real , e ao pezo que delias fe fizerem , tomando

em lembrança as qualidades do dito tabaco, e conferindo os di-

tos pezos , e fazendo conta ao que em dinheiro cuftárao , e lhe

concedo , renhaó jurillliçaõ para approvar as qualidades do ta-'

baco, fe he da Amoílra , Fino , ou de Corte.

XLVIII.

Será outrofim obrigado o dito ElcrivaÕ do Eílanco, a nao

deixar fahir delle tabaco algum, aílirn de pó, como de rolo,

íem que primeiro o torneiem iembrança,çiD livro que terá para

elTe eíFeito.
^

'

XLIX.

Todo o tabaco que fahir para as Províncias do Reyno, hirá

com guias, as quaes fará o dito Efcrivao do Eftanco , ou o da

Emmenta, declarando nellas os arráteis que vaó de tabaco de

pó , e arrobas de fumo, e para que parte j e antes de entregar a

guia ao Contratador , fe regíftará no livro da fahida , e alTinará

o Efcrivao do Eftanco , ou da Emmenta , com o feu nbme in-

teiro , o que também fará o Contratador, por aíTim lho ter per-

mitido; excepto nos tabacos , que por mar forem para o Portoj

porque as guias haó de fer aílinadas por hum dos Miniftros da

Junta í na fórma que novamente tenho refoluto.

L.

Todos os livros que fervirem no Eftanco Real, e Alfandega,

e todos os mais, aíTim da receita , e defpeza do Thefoureiro , e

da Emmenta, ferao numerados y e rubricados pelos Deputados

E 2 da
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da Junta

,
diílribujndo-re entre elles igualmente , como ate' aqui

ííizia,dondo-re -lhes a mefnia ajuda de cuíto
,
que até agora íe

ihes dava , e eíta deípeza íe fará por defpacho da Junta
, que

com o conhecimento alíignado pelo Miniítro, lhe ícrá levada
em conta ao Theíoureiro.

O dito Thefoureiro , naõ receberá dinheiro aígum dos deve-
dores da Fazenda Real por recibo feu , e todo o que lhe for en-
tregue pelos ditos devedores, lhe ferá logo carregado em recei-
ta pelo Efcrivaó do feu cargo : dando conhecimento ás partes,
feito pelo dito Efcrivaó, e aífignado por elle ; e toda a peíFoa,
que por recibo íeu lho entregar

, perderá o dito dinheiro
;
para

que fe porá Edital, e no Contrato que fe arrematarjfe expref-
fará por condição eííe capitulo.

LII.

E porque para as dividas procedidas do género do tabaco te-

nho refoluto
, haja hum Executor, e que eíle juntamente íeja

1 hefoureiro do fobejo
, que reíla das coníignaçoens

, juros , e
tenças impoítas no dito tabaco, e fer conveniente fe lhe tomem
contas , de tres cm tres annos ; a Junta me coníultará Conta-
dor , e Provedor, que lhas houver de tomar ; e todas as duvi-
das que nellas houver , fe defpacharáõ pelo dito Tribunal, pe-
lo grande conhecimento que tem , de fimilhantes negócios. * r

* Acha-Çe extinão ejle Executor^ em RefoluçaS de Sua Mageftade
de 23. dejtdho de 1732. e dada novaforma pela Lej de 20. de
Março de iy$6.

*r,.:.-^:Vt^i^?;t;=-; , , LIII.

E poíío que do Preíidente, e mais Miniílros, que deprefea*
te me fervem na dita Junta , e pelo tempo em diante me fervi-
rem

,
coníio naõ fomente a obfervancia inviolável deíle Reai-

mento
, mas também que me proporão com todo o acerto

cuidado, tudooqueneceífariofor, que nelle fe accrefcente,
para melhor arrecadaçaó , e vigilância deite tributo , taÕ ne-
ceílano ao bem commum de meus VaíTallos, e defenfa de meus

.

-^-^ Reynos;
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Reynos : com tudo, por efte capitulo , lhe hey por mui reco-

mendado , e declaro , que em tudo o que naõ encontrar efle

Regimento, feobfervará o que fui fervido dar aos íuperinten-

dentes do tabaco, em vinte e tres de Junho de mil e íeiícentos

e fetenta e oito.

DO QUE SE HADE OBSERVAR NA
Alfandega.

L

Todo O tabaco que vier do Brazil
, pagará de direitos por

entrada na Alfandega defta Cidade, mil e íeiícentos reis

por arroba, e o do Maranhão a oito centos, os quaes fe porào

em arrecadação
,
pelo Provedor , e Officiaes da Alfandega do

tabaco, na forma que fe declara nos capitules feguintes.
^

* Deragado pelo cap. t. §. 2. do novo Regimento da Alfandega do
jTabaco.

11.

Tanto que os Mercadores, ou quaefquer outras peíToas que
tiverem tabaco na dita Alfandega

, pagarem os direitos, pode-
rão logo ufar do dito tabaco , embarcando-o, navegando-o pa-

ra aquellas partes, que tenho permitido fe navegue , e naõ fo-

rem prohibidas, ou vendendo-o á minha Fazenda , ou ao Con-
tratador deííe género, ( como faô obrigados

) pelos preços que
íe ajuííarem com os Miniílros da Junta , e naõ poderão vender
para efte Reyno , Ilhas adjacentes, e Eílado da índia, a peííoa

particular , e fazendo o contrario , incorrerão nas penas da Ley.

III.

Declaro que todas aquellas peíToas
,
que tiverem dado fian-

ça na Alfandega do Reyno para poderem defpachar, o poderàõ
fazer na do tabaco , apprefentando ao Provedor certidão, de
como tem dado na dita parte fiança, e fazendo termo delia pe-

rante o dito Provedor
, defpacharàõ o feu tabaco , na mefma

F fór-
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fórma

,
que ^té o prefenre o faziao.

* Derogfldo
\
porque asfianças fe devem prejiar perante o Prove-

dor da Alfandega do Tabaco,

IV.

Tanto que os navios das Frotas furgírem defronte da AlFaii

dcga ,
logo os Medres ferào obrigados a trazer , e entregar ao

Provedor delia os livros da carga do tabaco, e as arrecadações,

e regiftos, que pelos meus Oííiciaes dos portos das ConquiOas,

lhes forem entregues, e recomendados, e havendo ncíla entre-

ga alguma dilação, feraô caftigados a arbitrio da Junta.
*

* Acha-fe dada a nova providencia^ pelo que refpeita a ejle capitu^

lo , e aos que fe jegueni^ 5- ^ 7- 8. 9. <? 10. no novo Regimento da
Alfandega do Tabaco , e nos capítulos 4. 5. enos feus rcfpiCÍf-

vos §§.

V.

o Provedor entregará os ditos regiflos, a hum dos Efcri-

vacns da Mefa grande , o qual tomará termo ao Meílre, de que
naõ tras mais tabaco , do que os exprelTos nelle

; com declara-

ção, de que achando-fe o contrario, incorrerá nas penas eftabe-

lecidas contra os tranfgreííòres defle género.

{
,

'-Í?-

Todas as addiçoens do tabaco ,
que vierem no dito regiflro,

fe lançiirào em hum bvro com toda a clareza, e diílincçaõ, fa-

zendo- fe nelle titulo feparado de cada navio , e Meftre, eícre-

vendo-fe no fim delle , o termo que aííiraa fica declarado , e o

regiftro fe entregará ao Provedor ,
para o guardar , e conferir

em fua prefença
,
depois de feita a defcarga de cada hum dos

navios , em que fe íeguirá a ordem ao diante declarada.

VII.

E pedindo os Meííres defcarga
,
que fe lhes dará com gran-

de brevidade
, (

porque toda ferá mui importante para evitar

os defcamiiihos
, ) fe dilporá a dita defcarga com a melhor or-

dem,



dem , e diílribuiçaõ que for poíTlvel ; e os roes dc cada hum
dos barcos que trouxeiem tabaco, viràõ aíTinados pelos Guar-
das dos navios ,

que eítiverem a bordo vigiaudo, e pelo Feitor

que o vier conduzindo até íe recolher, na forma coffum adi?

,

para a Alfandega ; e os ditos roes, íicaràÕ em poder do Official

a que roca , na fobredira , e coílumada forma
, para a confe-

rencia que fica determinada no capitulo antecedente. E o Pro-

vedor terá mui particular cuidado , em que os Feitores façaõ

fua obrieacao , e conduzaÕ os tabacos dos navios , até dentro

da Alfandega , porque eík he huma das principaes.

VIII.

AíTim como na Alfandega for entrado o tabaco
, qne fe deA

carregar dos navios, fe hirá logo arrumando com feparaçaô das

partidas , e depois de íeparadas , viràò todas , cada huma de per

íi , á balança, que de prefente ha , onde feraõ pezadas
,
lançan-

do o pezo no livro da balança pelo Juiz, e Efcrivaõ delia,- e fa-

cando-fe bilhete do dito pezo, fe carregará por elle o dito taba-

co ,
partida por partida , (

puxando-fe por ellas, pelos livros do
rcgiftro que vierem do Brafil ) em hum livro

, que para iíío ha-

verá, para coiííerir com os regiftros • e neík conferencia íe po-

rá em arrecadação o tabaco que faltar ; e para fe tomar razão

,

e conta em quanto as partidas fe nao defpachaõ,e carregao nos

livros da receita , de donde o Thefoureiro ha de lacar os eltri-

tos , fobre o dono do tabaco , ou a peífoa a quem vier remeti-

do , a reípeito de quatro , oito , e doze mezes , e íerá o aíFento

na forma coílumada, com todas as declaraçoens neceíTarias,

Jançando-fe ao meímo tempo no livro da receita , e no da con-

ferencia
,
por dous Efcrivaens da mefa grande da Alfandega

,

como hoje fe obferva ; e para o dito pezo, pelo qual fe haô de

pagar á minha Fazenda os direitos de mil e feiscentos reis por

arroba
,
por entrada ,

ponde-fe na balança , dando-fe dous ar-

ráteis por arroba , do que pezar bruto o tabaco , os quaes fe

abaterão do pezo , e do que íicar liquido , fe haõ de pagar os

direitos, com declaração, que na balança em que fe pezar o di*

to tabaco, naõ ha de haver menos pezo, que o de arroba.

IX.
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IX.

A regra , e ordem que o Provedor da Alfandega obfervará

no pezo das partidas , fcrá defpachar em primeiro lugar as da-
quellas peíToas

,
que quizerem defpachar

;
porque primeiro ef-

taõ os que procuraõ os feus defpachos , do que , os que naó
tratao delles ,• e as que deípacharem

, ( como bilhete
) que ap-

prefentaràõ na Mefa do Provedor
, paíTado do livro da balan-

ça , fe fará carga , no livro da Receita , e no da conferen-
cia , como de prefente fe pratica , fahindo com a importância
dos direitos , a refpeito de mil e feiscentos reis por arroba , e
nos aíTentos fe accufaràõ as folhas do livro da balança; por íer

conveniente
,
que todos os livros confíraô huns com os outros.

X.

Nas partidas que ficarem , fem que os fenhorios delias tra-

tem de as defpachar , feita a feparaçaô , e acabada a defcarga,
mandará o Provedor pôr Editai , de trinta dias de tempo

, para
nclles as peíToas , a quem pertencerem as ditas partidas , acu-
dao a manifeítalas

, para que aíTim fe carreguem , e a feus tem-
pos íe paguem os direitos

,
que á minha Fazenda íe devem e

aos que acudirem , dará o dito Provedor defpacho na forma
colhimada ; e dos que naõ acudirem , mandará fazer relação,
em que fe declare os rolos , e arrobas de cada peíToa , com o
qual dará conta na Junta ,

por onde fe mandarão arrematar os
tabacos , de que naõ appareceraõ feus donos, na forma que até

agora fe fez, fem prejuizo dos fretes , e direitos, aonde a dita

Junta precederá , como lhe parecer juífiça.

v^-ury:,,-ur:^. XI.

O tabaco que fe houver de navegar para fora, para os Portos
Eílrangeiros

, onde coílumaõ hir
,
pagará da fahida hum toífao

por arroba
,
na forma que até agora íe pagava , e terá a mefma

liberdade
, que hoje tem

, ( e naó encontrar as ordens particula-

res,) e todo o Merc^idor o poderá navegar, e fahirá da dita Al-
fandega

,
com hum Feitor delia , o qual o hirá meter a bordo j

e na embarcação em que houver de hir , fe meteràó Guardas,

V em



em quanto efliver à carga , e o Guarda mor do mar , terá cui-

dado de vigiar de dia, e de noite, os navios que eftiverem a

eHa, ou jà carregados, e terá a dita vigilância , até q íaiaó pela

barra fora ; para que o tabaco fe naÔ tire , nem baldee em ou-

tras embarcaçoens , ou barcos , e terá outrofi o dito Guarda

mór
,
jurifdiçaô para impedir

,
que aos ditos navios , naô che-

guem barcos, ou outras quaefquer embarcaçoens, em que fe

polia fazer defcaminho.

* Jlcha-fe derogado ,
quanto ao toflaõ de direito da fahida 7io cap.

I. §. 2. do novo Regimento da Alfandega do Tabaco.

XII.

Todo o tabaco que fe embarcar para fora , íevará huma mar-

ca Real
,
que cada anno fe fará diverfa

,
para que no cafo em

que íe deícaminhem alguns rolos jfe conheçaõ pela dita marca,

ferem defcaminhados j a qual fe porá nas cabeceiras , e ilhargas

dos rolos, e haverá hum livro da fahida , onde íe lance todo o

tabaco que for para fora, declarando-fe nos aílentos, quem o

dcfpacha, para onde, e em que navio carrega, para fe faber que

tabaco foi
,
para qualquer dos portos da Europa. E os manifef-

tos dos Mercadores fe apurem, quando fe entenda fer conve-

niente, que os ditos manifeíios fe defobríguem , e neíle parti-

cular, fe obfervaràõ em primeiro lugar as condiçoens que tenho

promettido ao Contratador defte género , e Ley que fui fervi-

do mandar promulgar, em vinte e dous de Junho de mil e fete-

centos, com a limitação da Ley , feita em vinte e quatro de Se-

tembro do dito anno. E os Mercadores , ou quaefquer outras

peffoas que defpacharem o dito tabaco para fora , faràõ os ma-

nifeíios, e mais termos na forma das ditas Leys.

XIII.

E como todo o tabaco vem regiftrado do Brafil , e feja mais

defficultoío o defcaminho, e os tranfgreífores defte género, po-

derão bufcar meyos para o defcaminhar na mefma Alfandega,

aonde fe recolhe, e convir muito a meu íerviço , evitar todo o

prejuízo que pode refultar á minha Real Fazenda ; Hey por

bem
,
que o Provedor da dita Alfandega , ordene aos dous

Guardas do Almazem grande , em que fe recolhe todo o taba-

G CO
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CO quíindo fe defcarregaõ as Frotas, que por nenhum modo.
deixem entrar no dito Aimazem

, peíToa alguma , mais que os
donos delle, e o. Mercadores, ou feus Caixeiros

, que foresn
com os ditos donos, ajuílar as compras das Tuas partidas, nao,
confentindo por nenhum modo , íe abrao rolos , nem furem fe-

rao em prefença de ambos os ditos Guardas , e depois de vif-

tas pelos compradores as amoítras , as faraó os ditos Guardas
meter nos mcímos rolos , fem ficar alguma de fòra , fazendo
Jogo pregar, e unn- as roturas de íorte

,
que os rolos fiquem

outra vez fechados. *

* Âcha-fe dada nova providencia
, quanto á abertura dos rolos no

cap.^, §. I. ^ 2. do novo Regimento da Alfandega.

XIV.

E parecendo que além dos ditos Guardas , devem aíTlílir ou-
tros Officiaes

,
o Provedor mandará aíTiftir, os mais que lhe pa-

recer
,
quando íe abrirem rolos no dito Aimazem ; e porque a

porta delle fica na cafa do defpacho , terá da fua Mefa grande
cuidado em que a elle for , nao confentindo

, entre peíToa al^u.
ma defufpeita,- e advertirá aos Guardas

,
que vindo á balan-

ça algum rplo roubado, ou diminuto, ferao logo expulfos
^

ecaíhgados com toda a feveridade
; por fer a íua principal

obrigação
,
guardar o dito Aimazem ; e a porta que eíle tem

para o mar
, por onde entra o tabaco

, quando fe defcarrega a
Frota

,
íe nao abrirá em nenhum cafo , fora do tempo da dei-

carga
,
e quando no tempo delia fe abrir , eflará na dita porta,

hum EícrivaÕ da Mefa grande , cada anno
, alternativamente,

a cuja ordem eííará o Porteiro, e tudo o mais que pertencer á
boa arrecadação da entrada, e deícarga do tabaco, nao dei-
xando íahir pela dita porta do mar, peíloa alguma.

XV.

E porque os defcaminhos dos Almazaens do Jardim, onde
ie recolhe o tabaco já defpachado pelos Mercadores, depen-
dem de maior vigilância

, nao coníentirá de nenhuma maneira
o Fiovedor

, que a porta que eílá dentro da Alfandega
, e vai

para o Jardim
, eíleja í.berta , íe naò em quanto for^^entrando

a par-
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a partida

,
que da Alfandega íaliir deípachada

, e em quanto
for paliando , mandará aíLítir hum Feitor á dita porta

, e íe

naó abrirá , fe naó quando houver de palfar outra defpaciiada.

XVI.

E para que na porta , que os ditos Almazaens tem para o
mar

, haja maior reíguardo , mandará o Provedor aílifíir a ella,

hum Feitor com o Porteiro, ordenando-lhes
, que naô deixem

entrar Frades , nem Clérigos , nem pe/Toas defconhecidas , e
de fofpeita , íe nao os Mercadores que lá tiverem tabacos.

XVII.

Haverá na dita porta duas chaves , de que terá huma o Por^
teiro , e outra o Feitor, para que fe naõ abra, nem feche, fem
eftarem ambos, e havendo Mercador, ou Mercadores que
queiraò caldear, refazer , e concertar o ícu tabaco, o dirào ao
Guarda mór , o qual dará parte ao Provedor, para mandar af.

fiílir hum Feitor no Almazem , em que fe beneficiar o tal taba-
co , com ordem , que nelle nao deixem entrar peílba alguma
mais que os homens de trabalho, e o dono do tabaco , ou íeus
Caixeiros ; naõ coníentindo levem couía alguma para fóra.

XVIIL
'1

Emõ havendo livres tantos Feitores, quantos forem os Al-
mazaens em que fe concertar a tabaco , mandará o Provedor
hum dos Meirinhos , ou dos íeus Eícrivaens das varas , ou hum
Guarda , e finalmente repartirá os ditos Oííiciaes , como lhe
parecer , em fórma que fe naõ falte a eílas cautelas e faltan-

do Oííiciaes, encarregara a hum a aíTiítencia de dous Alma-
zaens ,

viíto eílarem muitos miítícos , aííim de que naõ fucce-

da , fe defcaminhem tabacos de huns, para outros, de que
pôde refultar prejuízo aos Mercadores , e à minha Real Fa-
zenda.

XIX,

E porque depois de fahirem os tabacos defpachados para o
Jardim ; neceífuaó muitas vezes de beneficio, e as calas que

G 2 ha
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ha nelíe , mo faõ tantas , quantas os donos do dito tabaco,

para cada hum delles íe dar cafa particular, em que fe lhes con-

certe : Hcy por bem
,
que o Provedor as diítribua entre todos,

como lhe for poííivel ; mas em fórma
,
que os que tiverem

grandes partidas
,
fiquem com os que as tiverem iguaes , e os

que as tiverem pequenas , em todo o caio os ajunte com aquel-

les, que as tiverem na mefma fórma por ter moflrado a ex-

periência ,
que entrando com ruins partidas , fahiraõ cora el-

las melhores.
XX.

Os Feitores , e Officiaes , que nos Almazaens aíTiflem ,
terào

grande cuidado em nao deixar paílar tabaco, de huus para ou-

tros , e às horas em que fe coftuma dar defcanço para comerem

os trabalhadores , os mandarão íahir para fora delles , e fecha-

ràõ as portas , e depois as viràô abrir ,
para continuarem o feu

trabalho, com tal cuidado, que naò haja queixa , de que fe

perde o tempo por fua falta.

XXL

E ao Guarda mor dos ditos Almazaens do Jardim , encar-

regará o Provedor , tenha grande cuidado em que o Porteiro,

Feitores, e mais Officiaes, que nelles aíhftem
,
nao faltem ás

íuas obrigaçoens em nenhuma das ditas circunílancias , e que

tome muito por fua conta , ver tudo o que fe faz peíToalmen-

te para que a fua aíTiftencia , e refpeiro evite os defcaminhos,

principalmente nos Almazaens , em que fe eftiver concertando

tabaco e o mefmo fará o Efcrivaò do feu cargo , e que todos

os dias infallivelmente ao fahir para fora
,
fejao apalpados os

trabalhadores ; e parecendo ao dito Guarda mór neceílário fa-

zer-fe a mefma diligencia com peífoas de maior fuppofiçaõ , a

mandará fazer em fua prefença, pelo mefmo apalpador ; e

achando-íe tabaco algum aos homens do trabalho , ou a outra

peífoa , dará parte ao Provedor, para que o mande prender,

fazendo primeiro auto da achada
,
que remeterá ao Conferva-

dor; c os homens de trabalho que forem achados com tabaco,

nao ferao mais admitidos a trabalhar nos ditos Almazaens,

álém das mais penas ,
que por eíte Regimento lhes faô impof-

tas.

XXII.
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XXIL

E para melhor fe íervirem os Officiaes dos Almazaens do
tabaco, o Provedor da dita Alfandega, fará diílribuiçaõ nob di-

tos Officiaes ,nomeando-os aos mezes,com tal igualdade, que
naõ haja queixa i e defta íorte faberá cada hum , o que hade
fazer j e faltando qualquer dos ditos Officiaes á fua obrigação,

o Provedor o mandará Jogo prender ; e dará conta na Junta ,

para fe proceder contra elle ,como parecer juftiça ; e advertirá

aos ditos Officiaes , que , o que naõ fizer o que deve a meu
Real ferviço , ferá irremiffivelmente expulío do officio , á!ém
das mais penas , com que ha de fer rigorofamente caftiga-

XXIIL

E porque pode fer faílivel
, que os homens que trabalhão

com os rolos , defcaminhem algum tabaco , ordenará o Prove-
dor, que nadeícarga dos navios , ao entrarem para Alfandega
os tabacos , as companhias dos trabalhadores fe diílribuirao em
tal forma

,
que huma companhia ande da porta

, por onde en-
trar o tabaco para dentro , e outra da banda de fora , fem que
huns faiaõ para fora, nem outros entrem dentro no Almazem,
e entre portas

,
paíTaràô os rolos huns aos outros , e acabado o

feu trabalho , feraó mui bem apalpados porque fiados em que
íe naõ faz com elles efta diligencia

, podem fazer grandes def-^

caminhos.

XXIV.

Ordenará o Provedor ao Guarda mor
, que tenha muito cui-

dado em que os trabalhadores que caldeaõ , enrolaõ , e concer-
taõ o tabaco , todas as vezes que fahirem para fora dos ditos Al-
mazaens,

(
que feraó as menos que for poffivel

)
fejaõ infalli-

vcimente apalpados ; e aos homens que nos ditos Almazaens
trabalhaõ nos carretos dos rolos, e embarques delies

, prohibi-
rá totalmente entrarem nos Almazaens , em que fe eftiverem
concertando os tabacos , nem também poderá entrar nelles
Mercador , ou Caixeiro , íem licença do Guarda mór ; e quan-
do lha der, hirá com elles hum Feitor , ou Guarda, aos quaes
advertirá

, que haõ de incorrer na pena do perdimento de feus
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oííicios, e nas mais que parecer, fe dlíTimuIarem ou confenti-

rem quaícjuer defcaminho ; e que fe naò tirem dos poftos, em
que o Provedor os tiv.er nomeado , ou leja no Jardim , ou na

Alfandega; e que em nenhum dos Aimazaens delie entrem,

íem o dito Provedor os mandar.

XXV.

Nenhum Official da dita Alfandega, nem outra peíToa algu-

ma de qualquer qualidade , e condição que feja, entrará nos

Almazaens do dito Jardim ;
porque nao haja occafiao de traze-

rem amoftras, nem de paíFar tabaco ; e para o meímo fim, ef-

tará fempre techada a porta que vai da Alfandega, para os ditos

Almazaens , e a chave delia , em maô do Provedor ,
que fo-

mente a mandará abrir
,
quando paliar tabaco defpachado , e

tanto que íe recolher , fe fechará logo , e guardará o dito Pro-

vedor a chave.

. XXVI.

E porque da exacçao dos apalpadores que aíTiílem no Jar-

dim
,
depende muito á boa arrecadação do tabaco , lhes adver-

tirá o Provedor
, que com o maior cuidado façaõ efta diligen-

cia , e nao deixem veílir os trabalhadores
,
quando fahirem do

feu trabalho , em quanto nao eftiverem apalpados. E fendo ca-

fo , q o Contratador tenha má fofpeita , de que algum dos apal-

padores nao fazem bem fua obrigação , o declarará ao Prove-

dor, o qual parecendo-lhe jufta, e racionavel, os deitará fora,

e meterá outros, á fatisfaçaó do dito Contratador.

'-';:v;.r r:-;\- .^í- XXVII. ^
'

.

'

Havendo algum quebrado, obfervará o Provedor na execu-

ção de íeus bens , o mefmo que fe manda no Foral da Alfan-

dega do Reyno ; o qual guardará em tudo o mais
,
que nao for

dilpofto neíte Regimento , e que fe puder applicar a adminií-

tr^çao , e forma da Alfandega do tabaco.

REGI-



3»

REGIMENTO
QUE HA DE OBSERVAR o CONSERVADOR

do Tabaco ãefla Corte , e mais Confervadores , e Supe-

rintendentes dos portos defie Reyno , e Ilhas

adjacentes.

L

TAnto que as Frotas do Brafil eftiverem das Torres para

dentro, o Prefidente da minha Junta do tabaco, ou quem
feu cargo fervir, terá avifo pela minha Secretaria de EíladO|

da chegada da dita Frota , e chamará logo o Confervador, que

com o Guarda mor do mar da Tua repartição , e mais Officiaes

,

vá dar bufca nas embarcaçoens, e examinar com toda a exacçao

os forros delias , e das lanchas, de vante á ré , ou das cameras,

camarotes, e debaixo da tolda > batentes das portinholas das ar-

telharias , e achando tabaco nas ditas partes, procederá a pri-

zaô contra os Meftres Carpinteiros, e Calafates dos navios, em
que fe achar tabaco efcondido, de qualquer qualidade que fe-

ja, aíTim por lhes fer prohibido, como por terem feito termo

no Brafil , em que fe obrigáraõ á pena de taes defcaminhos.

11.

E para as ditas bufcas , e diligencias , chamará os Patroens

mores , Meftres Carpinteiros, e Calafates da Ribeira das

Nàos de minha Coroa , e Junta do Commercio
,
que como Of-

ficiaes do meímo officio , faraõ efta averiguação , e tem ordem

minha para eílarem promptos , para tudo o que lhes mandar;

e as taes diligencias, fe faraó em íua prefença, para que fe exe-

cutem como convém a meu ferviço ; e dará as ditas bufcas por

tres vezes ,• a primeira á chegada das ditas embarcaçoens, a fe-

gunda no meio dá defcarga e a ultima no fim delia,

H 2 III.
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Outrofim fará examinar as praças das armas
, cartuxos, guar-

da-cartuxos
,
granadas, polvarinhos, e pedreiros nas íuas reca-"

meras, e dentro das peças, e achando neftas partes tabaco,
prenderá os Condeílaveis , e Sora-Condeílaveis ; porque álém
da fobredita razão , tem feito termo de nas ditas partes naõ tra-

zerem tabaco
,
íugeitando-fe à fobredita pena. '[

IV.

Mandara também ver os barris, que fe defpejàrao da polvo-

va , e achando tabaco em algum delles , procederá contra os

Meirinhos das nàos, que por termo que fizeraõ , fe obrigarão

a dar conta dos defcaminhos , que íe acharem nos ditos barris.

E na mefma forma , dará bufca nas caixas da Botica , e achan-

do-íe nellas tabaco
, prenderá os Cirurgioens

, que por outro
termo fe obrigarão aos defcaminhos que nellas fe acharem.

Y. .

E ultimamente examinara as defpenfas , e payoes dos navios
da Junta , e Comboy , e procederá pelos defcaminhos

, que fe

acharem nelles , contra os Payoleiros , e Difpenfeiros, que por
outro termo , que no Brafil fizeraó , eflaõ obrigados a nao tra-

zer tabaco , nem a confentir nas ditas difpenfas , e payoes

,

obriga ndo-fe por elle , a ferem caftigados, com aquellas penas,

que eftaó eftabelecidas por minhas Leys , contra os que o def*

caminhão.

VI.

:: E além das partes referidas, e nomeadas, faràbufcar, e
examinar todos os mais lugares dos ditos navios , e procederá
contra os culpados dos defcaminhos que fe acharem , na forma
das minhas Leys.

VII.

Tanto que entrarem os ditos navios , mandara deitar cadea-
dos nas efcotilhas , e efcotilhoens , o que encarregará ao Guar.

da



da mor do mar ; o qual metera também Guardas nos fobredi-

tos navios , e eftes íeraô nomeados pelo Contratador, no cafo

que Eu nao mande o contrario ; e os ditos cadeados fe naÓ
abrirão mais , que para fe tirar o tabaco , e mais fazendas que
fe houverem de defcarregar para as minhas Alfandegas : man-,
dará também fechar as portinholas das peças , de íorte que fe

naõ poílaò abrir , nem tirar por ellas outro qualquer género."^

* EJles Guardas faÕ hoje nomeados apelos Minifiros da Junta , e
òecretário.

VIU.

Ordeno ,
que nenhum barco, lancha , ou outra qualquer em-

barcação , và a bordo dos navios das Frotas, que vierem do
Brafil , nem cheguem a elles por nenhum modo, e os que o
contrario fizerem , incorrerão na pena de açoutes , e lhes feraõ

queimados os barcos , e na miCfma forma , e debaixo das meí-

mas penas incorrerão , os que depois de recolhidos nefte rio os

ditos navios , forem abordo delles das Ave Marias por diante,

em quanto nao eftiverem defcarregados , ( falvo na urgentif

íima neceílidade de tormenta , ou perigo do navio, ) e baftará

em qualquer dos dous cafos aííima referidos , a achada para

prova, e execução das ditas penas, que ferao inviolavelmente

executadas em todos, os que forem contra efta ordem.

IX.

Efta prohibiçao fe naõ entenderá com os barcos, que forem
aos ditos navios depois do Sol pofto, que fao mandados pela

repartição da Alfindega para o ferviço delia , e arrecadação

de minha Fazenda , nem pela repartição da Junta do Com-
mercio, pelo que ihe pertence.

X.

E porque os Capitaens , Medres , e Contrameftres de náos de
Frota, Comboy , e da índia , fazem termo no Brafil, em que
fe obrigaó a naõ carregar , nem confentír nos feus navios taba-

co algum de pó , nem de rolo , mais que o regiíhdo , e a nao

levar tabaco algum a nenhum porto defte Reyno , nem Ilhas,

1 e a



e a vir em direitura a efla Cidade, os que trazem carga de taba-

co , e o naô deíembarcarem em outra parte , e a fazerem exa-

£las diligencias nas íuas nàos por averiguar, íe vem nelias algum

tabaco defcaminhado , e a prender os culpados , e dar parte na

Junta , na forma do Regimento que lhe mandei dar.

XI.

Tirará o dito Confervador devaça com toda a exacçao, para

averiguar , fe os ditos Cabos
,
Capitaens , Meíires , e Contra me-

flres obfervárao os ditos Regimentos , como deviao , ou faltá-

raÕ á obfervancia delles ,
para ferem caíligados ; e de tudo o

que obrar no particular referido , e o mais que refultar das di-

tas diligencias, dará conta na Junta , como também do que-

averiguar pela dita devaça.

XII.

Eíía mefma ordem, fe nao entenderá com os navios que vie-

rem do Brafil^ deíiinados para a Cidade do Porto , e trouxerem

tabaco regiítado
,
que por condição tenho fó permitido ao Con-,

tratador, para a fabrica que lhe concedi na dita Cidade.

DO QJJE HADEOBSERVARASSIMO
dito Confervador da Corte , como os mais Conferva-

dores , e Superintendentes dos portos do mar.

I.

Porque tenho refoluto, que nenhuma peflba de qualquer

j qualidade, e condição que feja , uze nefte Reyno mais

que fomente do tabaco do Brafil, fabricado nos meus Eílancos

Reaes, aíTim deíla Cidade, como da do Porto , e por nenhum

modo dos que tomao os Eftrangeiros, produzido nas fuas ter-

ras, e Conquiftas, nem em pó, nem em fumo, nem fimples, nem
compoílo , ou mifturado com o tabaco das Conquiíías defte

Reyno , o Confervador do tabaco, e mais Minlílros delle af-

fima declarados , tanto que chegarem aos portos deíle Reyno
navios EílrangeiroS; ( de qualquer NaçaÒ que fejaÒ ) em que

vem
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vem o dito tabaco , de que elles ufao , hiraõ logo a bordo com
os feus Officiaes , e daraô bxifca com toda a exacçao em os di-

tos navios , e o tabaco que acharem aos Marinheiros
, paílagei-

ros, e quaeíquer outras peíroas , mandaràõ vir para terra.

II.

E porque os Eftrangeiros nao fiquem fem tabaco para fçu

ufo, quando na chegada dos ditos navios fizerem nelles as ditas

buícas, faberaõ dos feus Capitaens, e Meílres o tempo que hao

de ter de demora naquelies portos, e deixarão em cada navio,

do feu tabaco , o que eftimarem lhes ferá neceííario no dito

tempo que íe detiverem , e o mais que lhes houver de íei vir

na torna viagem, mandarão vir para terra , aonde o faraó pôr

em depofito, na parte que lhes parecer mais opporiuna, para

q íe naÕ deícaminhe , e eíteja com toda a íegurança , e no caio

que alguns dos navios fe detenhao mais tempo
,
que o declara-

do , lhes daràó do íeu tabaco depofijtado , o que parecer necef-

farioparaa detença, e á partida dos ditos navios , tendo já

dado á véla, lho mandaràõ entregar
, para íeus donos uiarem

delle na viagem , com tal pontuahdade
,
que naõ haja queixa ,

nem pela demora da entrega, nem peia diminuição, ou falta.
*

* E/Ie capitulo fe acha derõgaão por Ley de 22. de Mayo de 170 6

junta a efte Regiffietito , e Decreto de 14. de Março de 1722, eJd
fe admitte iHanifeJio ,

quando algum navio entra nejle porto ac-

cidentalmente
\
porque vindo em direita descarga para elle

,

queima irremijjivelmente o tabaco que fe acha.

III.

E mandarão pelos Officiaes que lhe parecer ,
vigiar os navios

até íahirem pela barra fora, para que naõ deitem tabaco al-

gum em terra , e faraó todas as diligencias ,
que entenderem

precifas, e nece fiarias ,
para que o dito tabaco fe naÓ pofi^a

tornar a introduzir em terra.

IV.

E havendo no deftri^lo de quaefquerConfervadores,e Superin-

tendentes; pefix)a , ou pefiToas, que lem embargo da dita pro-

I 2 hibiçaô,
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hibiçao, ufcm do dito tabaco ,
produzido nas terras , e conquif-

tas dos Eílrangeiros ,• na fórma aíTima declarada ,
os ditos Con-

fervadores , e Superintendentes procederão contra elies a pri-

zaó , tomando por perdido todo o tabaco, que for aciiado a

c^uaiquer das ditas peíloas.

Os Confervadores , remetendo as culpas á Junta do tabaco

,

os Superintendentes íentenciando na fórma das Leys eílabele-

cidas contra os tranfgreíTores dos deícaminhos deíle género; e

o Confervador deíla Corre , trará os autos á dita Junta , e os

fentenciará com os Miniftros de letras delia , na fórma das di-

tas Leys, fem que as ditas peílbas fe poíTaõ efcufar por via al-

guma , ainda moílrando , e provando que lho deraó , e o nao

comprarão.

VI.

E porque convém muito a meu íerviço , evitar o damno

que fe pode feguir de fe introduzir nefte Reyno o dito tabaco,

o Confervador defta Corte , e mais Confervadores , e Superin-

tendentes , tiraráô todos os annos huma devaça ,
dos deícami-

nhos defte tal tabaco, e procedei áô contra os culpados na fór*

ma aíTima referida.

FO^RMA QUE SE HA DEOBSERVAR
na Praça de Cafcaes.

1.

TAnto que da Vilía de Cafcaes fe aviftarem as náos da Fro-

ta do Brafil , ou houver noticia delias, terá grande cuidado

o Meflre de Campo do Terço daquella Praça , em guarnecer a

marinha com a Cavallaria , e que nenhum barco , ou outra em-

barcação, vá abordo de navio algum , para evitar o baldearfe

tabaco e achando-fe que algum Barqueiro , ou outra qual-

quer pefToa fói abordo de navio, o mandará prender , e a to-

dos os que o acompanharão , ainda que coníle, naò trouxeraô

tabaco.



tabaco , e reprezailhe-ha o barco, e os nao foltará fem ordem
minha, a quem dará conta, individuando todas as circunf-

tancias que houver ,
para mandar executar nos ditos prezos as

penas cominadas nos Editaes
, que nos annos antecedentes

mandei ííxar nas partes publicas , e coílumadas da dita Villa.

II.

Achando-íe que em algum barco , ou em outra embarcação
íe baldeou tabaco de qualquer qualidade , e em qualquer quan-
tidade que feja , mandará reprezar as ditas cmbarcaçoens , e
tomar por perdido todo o tabaco que for achado

, que fará

depofitar por conta , c pezo em maõ da peííòa que lhe pare-
cer , e fará dar bufca pelos Officiaes do Terço mais capazes

,

e intelligentes , em todos os barcos , e embarcaçoens que vie-

rem do mar , advertindo
,
que na6 fejaô filhos da terra aqueí-

les , a quem encarregar eílas diligencias. E prezos os Barquei-
ros , e mais complices , os remeterá com o tabaco

; que lhes

for achado, a efta Corte, ao Defembargador Confervador
do tabaco , para lhes fazer perguntas , e proceder ás mais di-

ligencias que lhe parecerem neceílarias.

III.

Em quanto entrarem as ditas Frotas defía barra para den-
tro , mandará

, que de todo o barco que chegar ao porto da
dita Praça

, fe lhe dê parte , e terá prevenido
, que nenhuma

pelfoa ponha pé em terra , nem deícarregue fino , nem outra
alguma coufa , íem lhe mandar fazer a dita bufca , e proce-
der a prizaó contra os culpados , como fica dito.

IV.

E porque pode fucceder, que fem embargo de todas efías

prevençoens , e diligencias , fe defcaminhe algum tabaco , e o
tirem para terra , eícondendo-o em cafas de Ecciefiaftjcos, Con-
ventos, e outras partes , o dito Meftre de Campo mandará fem
dilação , dar bufca nos ditos Conventos , cafas , e mais partes
onde houver noticia , ou fufpeita que ha tabaco ; o que fará to-

das as vezes que tiver a dita fufpeita , ou noticia j e todo o que
K. for
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for achado , íe tomará por perdido , e procederá a prizaò con-

tra os culpados feculares; e da cuípa que refultar aos Eccíe-

fiaílicos, me dará conta ,
para a mandar remeter a íeus Jui-

zes competentes.

V.

Depois de recolhidas as Frotas para dentro , mandará o di-

to Meftre de Campo ter a meíma vigilância nas embarca-

çoens ,
que forem áquella Praça , e continuará em todas ellas

a mefma diligencia , em quanto os navios da dita Frota eílive-

rem á defcarga
;

pois em todo o tempo delJa ha o mefmo

perigo de íe poder tirar por aJto tabaco dos navios , o qual

poderá fahir em barcos da barra para fóra , e bufcar o porto

da dita Fraca , como mais livre e aíTim convém
,
que em

todo o tempo da dita defcarga ,
haja no dito porto toda a cau-

tela s para que fe naõ deícaminhe.

n'. VI.

Aos Cabos dos Fortes fugcitos á jurifdiçaô daquelía Pra-

ça
,
encarregará o dito Mcftre de Campo o mefmo cuidado

,

para que nas paragens onde fe pode deíembarcar , tenhaõ

toda a vigilância nos barcos, e em.barcaçoens que chegarem

a ellas , e naô confmtao tirar tabaco algum , tendo para efte ef-

feito as vigias , e fentinellas neceíTarias ; e o tabaco que acha-

rem nas biífcas, e diligencias que fizerem o tomaráõ por per-

dido , e prenderão os culpados , e darão parte ao dito Meftre

de Campo , o qual os remeterá na forma aíTim^a declarada.

VII.

E porque na dita Praça de Caícaes ha muitos barcos , ca-

ravellas , e embarcaçoens ,
que todo o anno navegao para

alguns portos do meu Reyno , e Dominios , Coíla de Caf-

tella , e para outras partes da Europa , de que poderá vir ta-

baco, para fe introduzir neíle Reyno, mandará o dito Mef-

tre de Campo dar bufca , e varejos em todas as embarca-

çoens que chegarem dos ditos portos , e ter ncllas todas as

mefmas vigilâncias que lhe tenho encarregado , a reípeito dos

navios



navios do Brafil
,
para que de nenhuma parte , por aquella

Praça , nem pelos portos de fua juriidiçaÔ , íe poílaÔ jntro*

duzn- tabaco neíle Reyno.

VIII.

E de todas as tomadias de tabaco dos navios do Brafi!

,

caravellas , barcos, e mais embarcaçoens , teraõ os OííiciaeSj

Soldados , e mais peílbas que as fizerem , hum toílaô por
arrátel, ou íeja de pó , ou de rolo, que tenho ordenado á

Junta lhe pague na fóma , e com as condiçoens neíte Regi-
mento declaradas.

Nos navios que fahem deíle porto de Lisboa pela barra

fora para o Nc^rte , e portos de Caftella , e mais partes te-

rá a mefma vigilância
, para que á fahida da barra , fe nao ti-

re delles tabaco, prohibindo hirem a bordo, procedendo

contra os que lá forem , como aífima fica dito , fazendo con-

tinuar nos barcos as bufcas ,- e mais diligencias. E porque

fuccede ,
que as ditas embarcaçoens que fahem deíla barra

para fora, tornaõ arribadas por refpeito do tempo, e fe di-

lataõ alguns dias , em todos os que alli eíliverem , nao con«

fentirá que vaõ a bordo , e terá nas embarcaçoens que tive-

rem do mar a mefma vigilância, e parecendo-lhe que pode

meter Guardas a boido , o fará , nomeando para eílas oc-

cupaçoens, os Soldados que lhe parecer, reprefentando*me

o falario ,
que Jhes devo dar^ ou mandar pagar,

X.

O mefmo fará obfervar a refpeito dos Portuguezes , e Ef«

trangeiros que vierem arribados á dita Praça , por qualquer

incidente que os defvie de fuas navegaçoens , ou para tomar
mantimentos , e íaberá delles a caufa porque arribarão

, e

que tabacos levaõ , e para que parte , e em quanto nao fa-

hirem , fará ter as meímas cautelas, que ficaõ referidas,- e

íendo cafo
, q fem embargo de todas as precauçoens , íe tire

algum tabaco , o dito Meítre de Campo reprezará o navio

,

K 2 ou
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ou embarcaçoens , e me dará conta.

XI.

E quando o dito Meftre de Campo fahir da dita Praça

para efta Corte , ou outra qualquer parle , obfervará , e exe-

cutará o Sargento Mayor da lobredita Praça, e íua falta,

o Capitão mais antigo ;
que em feu lugar fervir, tudo o que

aíTima dito mando ,
faça o Meftre de Campo , e lhe encarre-

go o cuidado em todas' as fobreditas diligencias , com a exac-

çao , e vigilância em rodo o tempo
,
para fe evitar o pre-

juizo
,
que da falta delias pode refultar a taó util rendimen-

to , como he o do tabaco ,
que por eftar applicado á de-

fenfa defte Reyno, he negocio mais importante a meu Real

ferviço.

XII.

E achando o dito Meftre de Campo ; ou quem em fua

falta feu lugar fervir ,
que álém do que lhe mando obfervar,

fao neceííarias outras precauçoens , e diligencias , as fará exe-

cutar • e íem embargo do que nao for exprelTo nefta forma

,

obrará nos cafos occurrentes , o mais que lhe parecer con-

vém , à boa arrecadação de minha Real Fazenda , e de tu^.

do me dará conta.

:t

RE-
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REGIMENTO
QUE SE HA DE OBSERVAR NO ESTADO DO ERASIL,

na arrecadação do tabaco.

HAverá na Cidade da Bahia , e Pernambuco hum Miniílro

de letras ,
que fera hum Deíembargador da Relação

,

em o qual lugar tenho nomeado o Deíembargador Jofeph da

Cofta Correa, que íervirá de Superintendente - e em Pernam-

buco o Ouvidor , aos quaes tenho encarregado a aííiílencia dos

defpachos , e boa arrecadação do tabaco , para a qual íe faraó

os livros neceíTarios , em que fe lancem os aíTentos por dous Ef-

crivaens, e hum Juiz da balança, como hoje fe obíerva, e o

dito Miniftro rubricará os taes livros. ^
.

* Acha-Çe derogado pelo Regimento dasCafas daJnfpecçaÕ do Bra-

fil do\.de Abrildc

IL

ÀíTiflirá o dito Miniílro na cafa deputada para o deípacho,

na qual h.averá huma Meia grande ; e terá dous Efcrivaens

,

os quaes fe aíTentarào , hum defronte do outro , e efcreverá

hum no livro da Emmenta , e outro no do Rcgifto ,
fiizendo

ambos , e cada hum em feu livro , titulo a cada navio fepara-

do, com papel baftante, onde fe vá aílentando com feparaçaõ,

para que fe nao confunda hum navio com outro ; e o meímo

fará o Juiz da balança no íeu livro e o Efcrivao da Emmen-

ta tomará no feu livro os pezos, aíTimjCda maneira que o Juiz

da balança os tomar no feu , e tudo fe hirá feguindo na forma

abaixo declarada.

L III.
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Eílará defronte, e perto da balança hum bofete pequeno com
ku aílcnto , aonde aíliílirá o Juiz com o íeu livro , e virào os

carregadores pedir licença ao Minifíro para pezar , e dar-íc ò
nome de quem carrega , e para que navio, ao Juiz da balança

,

declarando-le a peíToa para quem fe remete j e feito o primeiro
pezo

, dirá o Juiz da balança para a Meia grande em vez alta

ao Efcrivao daEmmenta: Tal navio, em tantos detalmez^.
defpacha Foao : e logo o dito Efcrivao , bufcará o titulo de tal

navio , e hirá aílcntando os pezos no dito livro , na forma que
lhes for dando o dito Juiz , c lhe refponderá

, para lhe conlkr
que o ouvio , e percebeo o que lhe diífe, e acabada a partida,

íomará cada hum para íi , è lomado que feja , dirá ò dito Juizf

Acho tantos rolos, com tantas arrobas, e tantas livras j e coin

taes marcas. E ajurtado hum com o outro , fará o Efcrivao da
Emmenta, termo de encerramento, em que aíTinará o Mcílre,-

ou a peiToa que fizer as fuas vezes , em como recebeo os ditos

rolos em fuas lanchas
, para mandar a bordo do feu navio • e

feito o alTima dito , dirá o Efcrivao da Emmenta do Regiílo :

Em tantos de tal mez defpachou Foaô para tal navio, tantos
rolos , com tantas arrobas , e tantas livras , e com taes marcas^
como parece do livro da Emmenta , folh. e do canhenho da ba-

lança folh. e paliar- fe- ha logo bilhete pelo Efcrivao da Em-
menta , em que diga A folha do livro da Emmenta , ficaS

lançados tantos rolos , com tantas arrobas , e livras
, que def-

pachou Foao para tal navio , com tal marca. Em que aííinará o
Miniítro com o nome inteiro, e regiílado pelo Efcrivao do Re-
giílo, dizendo : Fica regiftado a folh. tantos de tal níQi , e an*
no .• e aílinará com o feu fobrenome ; e os ditos bilhetes hiraõ
na lancha

, ou lanchas que levarem o tabaco, para que confie
vai^defpachado

, e fícaráõ na maô dos Contrameílres , os quaes
nao fahiráo dos bordos dos feus navios, em quanto eíliverem á
carga; e fe por algum acontecimento íahirem delles ; deixarão
a peíFoa que melhor lhes accómodar, para ficar em leu lugar,
com o mefmo cuidado, a fim de que naõ tenhao depois , a me-
nor defculpa , nem haja o menor defcaminho

;
porque haven-

do algum, o dito Contrameíbe íerá caíligado com as penas,
que fui lervido eítubelecer por minhas Leys

^ para depois con-

'^-l . wl ferirem
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ferirem os ditos bilhetes com a dita Emmenta , e carga dos na-

vios, os quaes naõ haõ de partir íem a dira conferencia
, e def-

pacho do livro do Regiíto, da carga de todo o tabaco
,
que

cada hum levar
, que fe ha de lançar nelle depois de fechada a

Emmenta
, para que do tal livro do Regifto levem os livros

fechados , e lacrados , com as Armas Reaes , e letras do fmete
que digaÒ: Para a Junta do tabaco. A apreíentar ao Provedor
da Alfandega do tabaco. Em os quaes ha de hir expreíTado to-,

do o tabaco da carga de cada navio,- a íaber: Carresou Foaò
tantos rolos , com tantas arrobas , e tantas livras com taes mar^

cas, a entregar a Foao e conferirão tudo depois de aíHnados

os conhecimentos pelos Meílres, cs quaes para a dita conferen-

cia haõ de apreíentar os feus livros dos conhecimentos; e os

Çontrameftres , os do Portalò, e os ditos bilhetes dos deípa-

chos
,
por naõ haver confufao , ou defculpa , e embaraço, que

por algumas vezes fuccede nas preífas , com que nas antevef-

poras da partida da Frota coííumaó aífinar.

r- - ^ ^ V- IV. -
.

' : \\

Ao pé de cada balança , haverá huma fornalha , para que o

Marcador que houver de marcar os rolos , aíTim que fe peza-

rem os ditos rolos , e fe fizer cada pezo ; e íe diíTer : A marca

de tal navio ; a peça o Miniílro , e pegue logo nelía o dito

Marcador , e a meta no fogo , e tanto que cahir o rolo da ba-

lança , lhe ponha logo a marca na coílura ao comprido , e fe

tiver mais coíluras , em cada huma lhe porá a mefma marca ,

para conílar que nao foi aberto. ii ^ íí

V.

Haverá hum Guarda mor com feu Efcrivao , na forma que

fui íervido refolver , qual andará provendo as fentinellas nos

poflos das entradas , e fahidas , e meterá Guardas nas embarca-

çoens que vem á vela, e trazem tabacos, rodando as ditas em-

barcaçoens de noite , e de dia, para evitar os deícaminhos; e

outro fi haverá mais hum Guarda livros , € Porteiro da Gafa do

deípacho^

hz VI
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VI.

Ordeno , e mando aos Coronéis, que com todo o cuidado,

per fi, e peíos feus Sargentos móres , Capitaens , e mais OF-

fíciaes dos feus Regimentos, e partidos onde fe lavraõ tabacos,

façao logo conduzir , fem dilação alguma , todos os annos o ta-

baco que os lavradores tiverem beneficiado, e recolhido, tan-

to para a Cidade da Bahia , como para as mais partes do Bra-

fil , aonde ha tabacos , e que vem aílím por mar , como por ter-

ra
,
defcarregar nos Trapiches, que tenho determinado , na for-

ma que fe declara no capitulo íeguinte ; e o que naõ guardar

eíla ordem
, ( o que naó efpero ) quer íeja Official de milicia ,

quer Lavrador , fera prezo na cadea por rempo de tres mezes,

e pagará para as obras delia , cem mil reis.

VIL

As embnrcaçoens que trouxerem tabaco de qualquer parte

que vierem , daràõ fundo junto ao Trapiche, e Aímazaens, que

fui fervido eleger para eíle effeito , e ferá a qualquer hora que

chegarem, para logo fe porem fentinellas ; e no mefmo tempo
dará o Meftre parte ao dito Miniftro ,• o que cumprirá ; fob pe'

na de fer prezo na cadea , e pagar cem mil reis para as obras

delia; e debaixo das mefmas penas , nenhuma das ditas embar-

caçoens que trouxer tabaco, ou caixas, chegará a bordo de na-

vio algum , antes virá em direitura ao dito Almazem , deílina-

do para o tabaco , e trazendo ÍÒ caixas de aííucar , hiràò aos

Trapiches coílumados.

VIIL

E porque todo o tabaco ha de vir para o Trapiche , e Aíma-
zaens deítinados para elle , o que for em pàos por enrolar , da-

rá o dito Miniílro licença a íeus donos
,
pezando-lhos primeiro

à fua vifta, para o levarem aos Aímazaens , e cafas onde fe cof

tumaó enrolar , e beneficiar,- o que fe fará com toda a arreca-

dação , e declaraçoens necefiarias, e depois de enrolado , e be-

neficiado, o tornaràõ a repor com toda a fidelidade , e íe tor-

nará a pezar na mefma forma , íob pena , le aífun o naõ fize-

rem,



4Í
rem , de ferem caíligados com as que tenho eílnbelecidas contra

os defcaminhadores do tabaco; por quanto todo ha defahir dos

ditos Ahiiazaens defpachado, correndo a Emmenta no livro

delia , na forma aílima declarada no capitulo defte Regimenio,

IX.

E para que melhor fc faça efta arrecadação, ordeno que ha-

ja , ( como coufi precifa , e neceííaria ) tres lanchas com Solda-

dos ; e em cada huma feu Cabo , e todos fubordinados á ordem
do Guarda mór ,para fazerem as diligencias na forma feguinte.

Faraó ronda de aia, e de noite, regiílando as embarcaçocns que
forem a bordo dos navios da Frota , e achando alguma que leve

tabaco fem o deípacho referido { poílo que com efíeito feja

pezado; e fahido do dito Almazem ) o dito Cabo, feguindo as

ordens do Guarda mór , no cafo que eíleja prefente , e na lua

falta, a trará comOgo a dar parte ao Miniftro,- e as pelíoas que
forem na dita embarcação, viráo prezas

,
para ò Miniftro man-

dar proceder contra ellas , na forma das minhas Leys. E o Ca-
bo que faltar ao que lhe mando , ferá privado do feu poíto , c
degradado para Benguela por tres annos, como também os Sol-

dados , fem remiílaõ alguma : falvo , o que vier delatar, diante

do Miniílro em fegredo , fem que o communique a peíiba al-

guma , e o dito Miniílro o terá também.

Botar-fe-ha todos os nnnos bando
, para que qualquer Mari-

nheiro, ou peííoa que íouber, que em qualquer navio vai taba-

co defcaminhado, e o vier delatar ao Miniílro
, (

qual lhe guar-

dará todo o fegredo
, ) e com o meímo lhe dará em dinheiro o

valor da ametade do dito tabaco , como também a parte que
tocar ao delator, e a outra parte fe remeterá á Junta do tabaco,

em tabaco , vifto fe lhe pagar em dinhero ; e no meímo bando
fe declarará

, que todos os Meftres, e Arraes de quaefquer em-
barcaçoens que chegarem a bordo dos navios de Frota, trazen-

do tabaco, ou caixas, eftando ella carregando , fem primeiro

virem ao dito Almazem da balança
, defpacharem com o Mi-

niílro , ferao degradados para Angola por tres annos , e paga-

ràõ mil cruzados para as deípezas do tabaco, e o barco ferá

M queima-
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queimado, e fe o Meílre , ou Arraes for preto , íerá degra-

dado tres annos para galés.

XI.

Farfe-ha todos os annos hum caderno ,
para que em prefen-

ça do Governador, e Capitão General do Eítado do Brafil , e

Pernambuco, com a aíTiftencia do Efcrivao de minha Fazenda

Real , hirem todos os Contrameftres dos navios da Frota, náos

da índia , e do Comboy , fazer termo, em que aíTmem rodos,

no qual fe declare, q fe nos feus navios for algum tabaco de ro-

lo, ou de outra qualquer cada ,
que naõ eíieja tomado razão

dclie, com alfento Feito no livro do Regifto , e portalò, paga-

rão cinco toíloens por cada arrátel , e íerá o tabaco perdido,

e fe de menos, vindo carregado no regifto ,
feja cníiigado com

as penas dos tranígieílbres do tabaco
;

por quanto nas vigilân-

cias, diípofiçoens, e cuidado dos Contrameílres , confifte toda

a boa arrecadação, e para melhor a fazerem , daraõ bufca nos

lèus navios em todas as caixas, barris, e ranchos, cm que pode-

rá vir tabaco, fem que peífoa alguma lhes poíía impedir fazer

eíla diligencia,- e fe houver quem lha impeíla , eftando no Bra-

fil, hiràÕ dar parte ao Miniftro Superintendente defte género,

o qual caíligará os aggreífores na forma da Ley.

XII.

O ditos Contrameftres, ferao também obrigados a mandar á

íua vift 1 , e do íeu fiel , dar furo de parte a parte ,
pelo feu Ta-

noeiro, ou peífoas que para iíTo tiverem , em todas as pipas,

barris de agua, e de outras quaeíqner coufas, que entrarem pa-

ra dentro dos íeus navios , para verem fe levaõ tabaco de qual-

quer caíla que feja, e achando-o, viràm dar parte , ou a manda-

rão dar logo ao Miniftro Superintendente do tabaco, com todo

o fegredo , e havendo peífoa , ou peflòas que lhe impeçao o fa-

zer a tal diligencia, darào , ou mandarão dar parte ao dito Mi-

niítro, que procederá contra ellas, como parecer juíliça,

::-,-:..-^^v XIIÍ.

E do mefmo modo os Capitaens , e Meflres dos navios , aí-

iinarào



íinaràd também outro termo , feito pelo Efcrívaõ de minha
Real Fazenda , em que íe obriguem a nao cooperar per fiarem

por outra qualquer peííoa, a que nos íeus navios íe leve taba-

co algum j íem ler derpachado peJo Miniílro , na fórnia declara-

da neíle Regimento , debaixo das meímas penas por minhas
Leys eílabelecidas, e com toda a vigilância , e cuidado façao

exactas dihgencias
,
para faberem fe nos íeus navios vai algum

tabaco de qualquer caíb que íeja defcaminhado , e fabendo no
Erafil , daràõ logo parte ao Miniíiro que aíhfte ao deípacho dei-

le , para proceder contra elles , com as penas eílabelecidas no
capitulo fetimo deíle Regimento , contra aquelles que o tive-

rem levado aos navios fem o deípacho referido. E depois de
partida a Frota , daràò no diícuríb da viagem duas, ou tres

vezes bufca nos íeus navios - e fe por algum acontecimento,
fem embargo das diligencias que lhes mando fazer , os ditos

Capiraens, Meílres, e Contramefíres fouberem, que vai algum
tabaco defcaminhado em íeus navios

, prendei àõ os iranigreí-

íores, e os trarão prezos, a entregar á ordem da Junta da Ad-
miniílraçaõ do tabaco , como também o tabaco que íe lhes

achar, exceptuando fomente o que for para ufo da viagem das
fobreditas peífoas.

XIV.

Ordeno outrofim, e mando, que pelos Tribunaes aonde per-
tence , fe expreífe em hum capitulo do regimento , aos Cabos
das Frotas do Brafil

,
que antes de partirem dclIe, ao embarcar

da Infantaria , e gente do mar , vaõ os ditos Cabos com os feus

Tenentes, e Contrame ílres, a dar bufcas muito exaélas nos ca-

marotes, ranchos, barris, e caixas, e no mais que nos ditos na-
vios fe embarca , para verem íe vem algum tabaco de qualquer
caíia que feja defcaminhado, e achando-o, prenderão as peífoas
que o trouxerem e no difcurfo da viagem

, façaõ mais vezes
eíta diligencia , e dem bufca a tudo do Poraó para fima , e dif-

to, e do mais que lucceder , ferao obrigados os ditos Cabos, a
mandar fazer auto pelos Elcrivacns , e Meirinhos dos feus na-
vios

,
e de tudo dem logo parte , alfim como chegarem a Lisboa,

no dito Tribunal do tabaco, entregando nclle os autos que ti-

verem feito ; e também os meímos Cabos ferao obrigados,
quando derem os Regimentos aos Capitaens dos navios da Fro-
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ta, ( como he eflilo ) nas antevefporas da Aia partida, a decla-

rarem em hum cipituío dos meímos Regimentos, a que os di-

tos Capitaens façao em feus navios , as meímas diligencias aí-

fmia declaradas, para que aíTim coníle
,
que as fízcrao

,
e dar

cada hum a meíma conta e íabendo-íe por qualquer via que

feja , faltáraô á menor circuníhncia deíie Regimento , ferao

caftigados huns, e outros , com as penas determinadas por mi-

nhas Leys ; e tudo o aíTima referido oblervaráõ na mefma for-

ma os meus Capitaens mores , e de viagem das náos da carreira

da índia, Meftres,e Contrameftres delias.

XV.

Todos os Ferreiros , Serralheiros , e Cuteleiros do Eftado do

Brafil , em cada anno faraó termo , em que fe obriguem a nao

fazer marca alguma de ferro, ou outro qualquer metal, na for-

ma, e como as que fe mandarem fazer para íe marcarem os ro-

los, debaixo das penas por minhas Leys eílabelecidas
,
que in-

violaveímeate fe executaráô nos tranlgreíFores.

"
' " " XVI.

Os Meftres Carpinteiros , e Calafates, afíím das náos da In-

dia, e do Comboy ,
que vierem para eíla Cidade de Lisboa

,

Porto, Viana, e Ilhas , faraó termo , em que fe obrigue a naò

levarem tabaco nos forros dos taes navios , de vante á ré, co-

mo também pelos da camera ,
camerotes, e dos debaixo da tol-

da , e por dentro dos batentes das portinholas da artelharia , e

nos forros das lanchas , na fórm.a declarada no capitulo antece-

dente. ,
'

.

XVIL

Os Condeftaveis ,
Sotacondeílaveis , aíTim das naos da índia,

Comboys , como dos mais navios dn Frota ,
que vierem para as

partes no capitulo aífmia referidas, faraó também termo ,
cm

que fe obriguem a naô trazerem tabaco na praça de armas,

nem nos cartuxos, guarda-cartuxos ,
granadas, polvarinhos,

pedreiros , nus fuas recameras , e dentro das peças, na forma

referida. -
^

XVIIL
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XVIIL

Da mefma forte faràõ termos os Defpenfeiros , e Payo-

lelros das fobreditas náos
,
que naô traràõ tabaco algum nas

defpenfas, e payoes. _

XIX.

" O mefmo termo farào na fórma declarada nos capítulos an-

tecedentes , os Cirurgioens das fobreditas náos , em que fe

obriguem a naõ trazerem tabaco alsum nas caixas das Boticas,

debaixo das mefmas penas.

XX.

Os Meirinhos , e feus OíEciaes , e Fieis das náos da índia,

e Comboy , faraó outrofim termo na forma referida , em que

fe obriguem a naõ trazerem tabaco algum , nos barris que fe

defpejaó da pólvora j com comminaçaõ de encorrerem nas

meímas penas. .. ^
^

XXI.
6

Os Meflres das náos da índia , Contrameílres
,
Carpintei-

ros , Condeftaveis , e Sota-condeílaveis
, Calafates, Cirur-

gioens , Meirinhos , feus Officiaes , e Fieis
,
Defpenfeiros , e

Payoleiros , faraó outroíim termo , na fórma declarada nos

parágrafos aíTima e mando o façaô os que tem fimilhantes of-

íicios nos navios ; Comboy , e da Frota.

XXII.

Os Capitaens , Meftres , e Contrameftres dos navios
, que

navegao para Viana, e mais portos , e Ilhas, faraó termo de
nao levarem tabaco algum para os ditos portos

, pelos ter pro-

hibidos, excepto o que vier regiílado, na fórma aííima expreíla-

da, para a Cidade do Porto ; por quanto por condição permiti-

da ao Contratador deíle género nefte Reyno , haõ de vir mil

rolos de tabaco para a fabrica, que lhe tenho concedido haver

N na



na dita Cidade ; o qual mando venha com a mcfma arrecada-

ção
,
que nos capitules affima eílá declarada ,• e os Oíficiaes

íimilhantes aos aíTima nomeados neíle Regimento
, que trou-

xerem tabaco defcaminhado nos lugares dos capítulos iiíFima

apontados , incorrerão nas penas cílabelecidas por minhas
Leys 5 contra os tranlgreíTores do tabaco.

xxiir.

' E outroíim faráo termo na forma declarada , todos os Ca-
pitaens , Meítres , e Contrameítres

, que navegaõ para efta

Cidade, de nao hirem ao Porto
, Viana, nem Rios de Gal-

liza arribados por quererem : falvo, le houver tal temporal,
que a todos coníle , nao tiverao outro remédio , e neíle calo
Teràó taes vigias os Capitaens

, Meílres , e Contrameíbes
,

com que fe nao tire tabaco algum , lembrando-íe dos ter-

mos que tem feito.

^j. ;-ív-^^j
:

i , , , XXIV.. . :..

Todas as peíToas que pizarem tabaco para fc vender, síTim

na Cidade da Bahia , como na de Olinda , e Recife , faiào

termo j em que fe obriguem a nao o venderem a peífoa algu-

ma que lho for comprar , mais que huma quarta , em quanto
a Frota íe detiver nos ditos portos. ;.ííu íí. ^^i^j^yí r-j

O...; iofeoh;-' ,.bvl-: XXV.
,

' Todos os Trapicheiros da Cidade da Bahia , e Recife de
Pernambuco , faràô também termo na meíma forma , em que
fe obriguem a naõ recolherem nelles caixa , ou fecho de aílu-

car , fem examinarem, íe nellas vay algum tabaco, para o
que as poderão furar de parte a parte , fob pena de cinco an-

nos de degredo para Angola , e de tres mil cruzados para as

defpezas
, que por minhas ordens fe fazem com os Oíficiaes,

que para a dita adminiíiraçaõ tenho mandado crear no Brafil.

XXVI.
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XXVI.

Ordeno , c mando , que todo o tabaco que fe embarcar pa-

ra a Coíla da Mina ,
íeja da terceira , e iníima efpecie , inca-

paz de carregar para o Reyno ; e o Juiz da balança
,
que te-

nho nomeado ,
pela grande intelíigencia , e conhecimento que

tem das qualidades do tabaco , tanto que as em.barcaçoens

eíliverem para carregar para a dita Cofta j vá a cafa do def-

pacho do tabaco, com o Superintendente, e em fua prefença

examinará , rolo por rolo , dos que hao de hir , para que por

nenhum acontecimento íe embarque outro , que naõ íeja das

qualidades aíFima referidas,- e outrofim, íe naõ en.barque ta-

baco algum para a dita parte , fe naõ da cafa do delpacho,- e

para fe fazer o dito exame
,
precederá primeiro licença do di-

to Superintendente , o qual aííiílirá em peííoa , a todos os que

fe fizerem , a qual averiguação lhe recomendo , fe haja nella

com fummo cuidado, e vigilância, e leve comfigo o Efcrivaó

da Emmenta ,
para tomar em caderno os pezos por extenfo,

o nome de quem carrega , e o da embarcação • e feita a car-

ga, paíTará o dito Efcnvao bilhete ao Meílre
,
para o Efcri-

vaó do Regiílo lhe paíTar certidão , em como fica defpacha-

do pela Meia do deípacho do tabaco , e fem ella nao partirá,

XXVII.

E porque tudo aííima declarado nede Regimento
,
pode

com o tempo fazer fe precifo o accrefcentar-re , ou diminuir-

íe : ordeno, e mando, que a Junta a fcu arbitrio, poffa ac-

crefcentar, ou diíiiinuir tudo o que entender fer mais conve-

niente a meu ferviço ^ e rcípeitar a maior utilidade deJle. '

N 2 REGI-



REGIMENTO
DOS SVPERINTENDENTES

com o accrefcentamento dos Capítulos

22. e 23.

UElRey faço faber, que tendo coníideraçaõ ás utilida-

^ des que minha Fazenda recebe , havendo Miniítro de le-

tras nas Províncias do Reyno
,
que com a occupaçaõ de Su-

perintendentes da Adminiftraçaõ do tabaco
,

conheçaõ dos

deícaminhos delle , e procedao contra os tranfgreflores da Ley,

que Cobre efle particular mandei fob-eílabelecer , fui fervido

nomear cinco Miniftros
,
para que cada hum na fua Provin-

eia ufe dos poderes , c alçada, que por eíle concedo, pela

maneira feguinte.

I.

Que os Superintendentes do tabaco, pofl^ao entrar com al-

çada nas terras da Rainha, minha fobre todas muito amada , e

prezada mulher ; nas do Infantado, e nas terras da Caía de

Bragança , e de todos , e quaefquer outros Donatários, e man-

dar a ellas feus Oíiiciaes , fazer as diligencias que forem neceí-

farias.
. /.^j vjy.ai i. i?;i^^jqbr -

IT.

Que os Corregedores , Provedores , Ouvidores , ê Juízes

de tora dem toda a ajuda , e favor neceflario aos Superinten-

dentes , e cumprimento a feus precatórios , com toda a pon-

tualidade 5 e que nao o fazendo aíTim , dem os ditos Superin-

tendentes conta na Junta da Adminiftraçaõ do tabaco.

: I "'I III.
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III.

Que os Meirinhos , e Eícrivaens hao de fer nomeados pela

Junra , e haverão de ordenado , o Meirinho cincoenta mil reis,

com obrigação de ter eíí'e6íivos dous homens que o acompa^

nhem , o Eícrivao trinta mil reis por anno.

IV.

- Que em todas as partes onde forem , fe lhes ha de dar apo-

fentadoria nas terras da Coroa, e de quaefquer Donatários,

por tempo de hum mez lómente em cada terra , fe tanto duvtr

a diligencia, como íe daó aos mais Miniííros em diligencias do

meuierviço.
. . - V.

Que fendo neceíTario aos Superintendentes alguns Officlaes,

os pedirão aos iMiniíiros das Comarcas , e elles lhos daráó, pre-

cedendo efta diligencia a todas as mais.

Que fendo neceíTario para algumas diligencias, poííno os Su*

penntendentes nomear, e dar provimento a outras peiloas, que

levantem varas , e firvaõ de Meirinhos , como coílumao fazer

os Corregedores das Comarcas em .algumas occafioens ,
para

prenderem delinquentes , ou em aperto de conduçoens , e car-

ruagensjo qual provimento naõ ferá mais^que para a tal função.

1-?^
' vu, ^

^

Que as diligencias que forem fazer os ditos Superintenden*

tes , feráó pagos a feis toíloens por dia , o Meirinho a quatro-

centos reis , o Efcrivaõ trezentos reis, fora elcrita, os homens

da vara a cem reis cada hum , pelos bens dos culpados
, para

fe evitarem defcaminhos de minha Fazenda ^ e para caítigo

dos delinquentes.

VIII.
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VIIL

Que poíTao executar per fi , e feus Officiaes todos os culpa-

dos , arrematando-ihes os bens neceílarios em Praça publica,

na forma da Ley j aíTim pelas penas , como pelas cuítas

IX.

Que poíTao com os feus Officiaes , viTitar todas as embarca-

çoenSj da mayor até a menor,tendo noticia ijue nellas íe delca-

minha tabaco , e fazer nella tomadias , e prender os culpados

- ' X.

Que devem julgar as tomadias , como até agora faziao os

Coníérvadores
,
appellando por parte da Juíbça nos crimes, e

nos cafos eiveis , teráo a alçada dos Corregedores das Comar-

cas. ^ '
*

* í

XI.

Que fendo neceííario a cada bum dos Superintendentes fazer

algum avi(o , de parte de donde naõ baja correyo , como no
Reyno do Algarve , ou por fora do correyo de qualquer parte,

fendo o negocio tciõ grave, que poíTa mandar correyo, e de

terra em que o naò haja
,
poífaõ os ditos Superintendentes

mandar próprio , a que eu mandarei pagar por onde tocar.

Que os ordenados dos Superintendentes , (
que hao de fer

duzentos e cincoenta mil reis por anno a cada hum, ) fe lhes

paguem no Eíbinco da terra em que aíTiíbrem com a íua caía,

aos quartéis ,como fe faz aos mais Julgadores, e na mefma for-

ma íe pagará aos Officiaes
, que haõ de aífiílir com ellc na mef-

ma parte , para eílarem mais promptos.

Que fe naõ poderáô auzentar os Superintendentes das Pro-

víncias



243

vincias y fem licença da Junta e auzentando-fe com ella , ou

tendo legitimo impedimento cada hum dos Superintendentes,

firvaõ em íeu lugar os Corregedores das Comarcas , cada hum
na fua , com declaração

,
que de todo o impedimento , darão

os ditos Superintendentes conta na Junta.

XIV.

Que viflo eu fer fervido defocupar de todas as mais occupn-

cocns os Superintendentes , nao íejaõ obrigados a apreíentar

no Defembargo do Paço
,
para feus defpachos , mais que cer-

tidão da Junta , como fatisfizeraô ao que por elía ihes foi man-
' dado , e que no fim dos quatro annos de luas occupaçocns , le

lhes tomará reíidencia como os mais Miniílros.

XV.. .

Que poíTao mandar meter nas cadeas pubíicíis , e nas dos

Caftellosj que tiverem cadeas, em que mais convier, as pef-

íoas que prenderem , ou mandarem prender , e que as peííbas

a cujo cargo eíliverem, açceitem os prç^os íem duvida alguma.

-í-
. J \ . -

,

XVL '

,

' - ••6

Que os moradores do Reyno do Algarve , no crime do ta-

baco, nao gozem do privilegio da homenagem , fem embargo

da Ord. do lib. 2. tir. 60. in principio , em que lhes foi conce-

idido o privilegio de Cavalleiros , pofto^que peaens íejaó,

'

vs; .

^ XVII. /

Que os Governadores das Armas , e Cabos de guerra , dem

aos ditos Superintendentes toda a ajuda , e favor neceííario, c
1

lhes mandem dar toda a Cavallaria , e Infantaria que Jhes pe-

xdirem para as diligencias de meu ferviço, e para efíe eíFeico

mandarei eferever aos Governadores das Armas, para elles or-

denarem aos Governadores das Praças, dem ajuda, e favor

aos Superintendentes , e nao fe Jhes dando , daráô conta na

Junta.

XVIII.



5^

XVIIL

Çue polTao entrar em Conventos de Frades, e dar bufca

neiles , fendo lhes neceíTarioj para o que mandarei efcrever

aos Prelndos , lhes nao impidaô as dih'gencias , nem difficulrem

as entradas , conftando aos Miniftros , que nelles fe achaó al-

guns defcaminhos. ^

* VejnÕ'fe as Rezohíçoejis de Sua Magejlade-, tomadas em Cofiful-

ta da Junta de 29. de Julho de 1713. duas de 26. de Julho de

17 14. e a íiltima de 27. de Julho de 1757.

'

:

'
. XIX.

Que poíTaõ entrar em cafa dos Titulares , e em todas as

mais , íem excepção de peííba alguma.

,
:

-íV-; -.^^ XX.
;' '

. \

Que nenhum Gouto, com qualquer privilegio que te^nha;

valha aos culpados no crime do tabaco , e que delles feráo tira-

dos pelos Superintendentes, e feus Oííiciaes, e prezos , ou em-
prazados os Officiaes dos Coutos que lhos quizerem impedir.

QV ;' ^ n Au-::^: : ^

XXI.

Que haõ de tirar devaça geral cada anno, na cabeça das Co-
marcas , e íe tiverem noticia , que em alguma das Villas das
Comarcas, em que eftiverem devaçando , houve defcaminhos
do tabaco, ou lhes for requerido pelos Contratadores ; hiráo
a dita Villa tirar devaça , e tomarão as denunciaçoens que lhes

forem dadas pelos Contratadores , ou por qualquer outra pef-
foa

, em qualquer parte aonde lhes forem dadas, e fentencia-
ráô os feitos dos culpados , dando appellaçaõ , e aggravo pa-
ra a Junta , como até agora o faziao os Confervadores, e con-
tra os aufentes procedcráó por Éditos.

XXII.
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E porque a experiência tem moftrado
, que aííím os Contra-

tadores das Comarcas, como os feus Rameiros, por paixoens
particulares fe querem vingar de feus devedores

, para o que re-
querem aos Superintendentes , mandem a partes diftantes os
Meirinhos, e Efcrivaens

, para vencerem falarios , que mui-
tas vezes tem fuccedido ferem mayores que as dividas ,• em
grande damno , e detrimento de meus VaíTaJíos r ordeno , e
mando, que nas Cidades, Villas , e Lugares em que houve-
rem Meirinhos do tabaco, e ncllas tiverem devedores, com-
mettao eíias dihgencias aos taes Meirinhos , e no cafo em que
naô haja os ditos Officiaes na parte , onde eftiverem os ditos
devedores

,
as commetteráô os ditos Superintendentes áquel-

les Officiaes do tabaco
, que eftiverem em menos diílancia dos

lu^arçs aonde reíidneni , ou morarem os ditos devedores, ií

XXIIL

^

Que poíTao os Superintendentes levar as aííínaturas
, que le-

VaÕ os Corregedores das Comarcas, na forma difpofta pela Ley
do ReynO. l:

XXIV.

Que para fe mandarem fequeftrar , e embargar os bens dos
R^s

,
na forma que declara o l i. da Ley inferta , na que fe

paíFou em Junho de feifcentos e fetenta e feis , daráõ os Supc-
rmtendentes conta á Junta.

XXV.

Que poíTaô os Superintendentes tomar as quereías na forma
da Ley

,
paliada em Junho de feifcentos e íetenta e íeis ^ E

os Peaens. > ^' ^

XXVI

Que poíFaÕ os Superintendentes
, feus Officiaes, criados, e

peH-oa. qne os acompaniiarem , ufar das armas , na forma que
pela Ley do Reyno o ufao os Corregedores das Comarcas.

^ XXVÍL
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XXV 11.

Que fe dê poíTe aos Superintendentes na primeira Camera,

cabe^^a de Comarca , da Provincia de cada hum dos Superin-

tendentes , em que a forem tomar.

Que para melhor effeito de tudo o que nefle Regimento íe

contem, mandarei efcrever a todos os Donatários do Reyno,

para poderem entrar os Superintendentes , e os que Teus car-

gos fervirem , em fuás terras, a devaçar, e prender, e fazer

as mais diligencias , para arrecadação de minha Fazenda , e

caíligo dos culpados forem neceífarias , e que os prezos os po-

derão mandar levar para as cadeas que lhe parecer , e que os

Donatários em tempo de hum mez , eícrevaò ás Juíliças de

fuas Villas, e terras o fobredito.

xxix.

Que nas devaças perguntarão ,
pelos que delinquirao do

primeiro de Janeiro de íeifcentos e fetenta e fete em diante,

XXX.

Que a Ley procede contra todos os que pizarem tabaco > OU

moerem qualquer quantidade que feja.

XXXI.

Que os Superintendentes hao de trazer vara , e que poíTao

çonderqnar até quantia de dous mil reis , fem appellaçao, nem

^ggravo, para as deípezas de minha Fazenda, as peíToas,

que defobedecerem a fuas ordens.

XXXII.

Çomo os Superintendentes haõ de fer Juizes , naõ fo em
quanto ao crime , mas também no eivei : ordeno , e mando,

que



que nas dividas do tabaco, de que naõ houver efcrito , que

excederem a quantia de dous mil reis , naÓ poíTaõ fazer pe-

nhora nos bens dos devedores, fem que primeiro juftifiquem

as íuas dividas , precedendo primeiro fentença.

XXXIII.

Que havendo delinquentes Soldados Officiaes , e Cabos

de qualquer qualidade que feja5 , os Superintendentes os pof-

faÔ prender per fi , ou paílar precatórios para os Auditores os

prenderem , e nao lhes dando cumprimento , dem os Superin-

tendentes conta na Junta , e neíta forma mandarei efcrever

aos Goyernadores das Armas. . Vfnr m^:- ^.^.^

XXXIV.

Que commetrendo erros os Officiaes dos Superintendentes,

os paíTaó fuípender , e prover outros por tempo de tres mezes,

os de que daráÔ logo conta na Junta , com os autos da fufpen-

fao. -

'

XXXV.

Que tanto que acabarem as devaçns , daráo conta á Junta,

fazendo relação do que delias conftar, e dos culpados que nel-

Jas pronunciarão , e prenderão. E refultando culpas contra al-

guns TLeligiofos , ou Ecclefiafticos, as faráõ tresladar logo,

e as remeterão a íeus Prelados , e Juizes competentes , de

que daráõ conta á Junta, para Eu niíTo tomar a refoluçaõ

que for mais conveniente a meu ferviço,

XXXVI. -{

I

I

Que procuraráo com todo o cuidado faber , fe em algumas

terras das íuas Províncias fe íemêa , piza , ou vende tabaco

fora do Eftanco , ou por alguma via fe deícaminha , e tanto

que diíFo tiverem noticia, fem dilação alguma hiráo a ellas,

(
pofto lhes naõ feja requerido pelos Contratadores , } e pro-

cederão contra os delinquentes na forma da Ley , tirando as

teílemunhas que lhe forem necelTarias para fúmario,ou devaça.

P2 xxxvir.
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^ . XXXVII. .í

Que o Superintendente que aíTiftir no Reyno do Algar-:

ve
,
procederá nas matérias de feu officio , com lubordinaçaó

fó á Junta , e independente do Governo do dito Reyno , e

que nao poíTa fer avocada cauía alguma do tabaco , á Ouvi-
doria do Governo do dito Reyno. 3

XXXVIII. ]

Que nos livramentos , em que nao houver parte
,
pelos de-

nunciantes naõ quererem accular, e nos que rcfulrarem das
devaças tiradas ex officio, façao os Efcrivaens dos Superin-
tendentes , o officio de Promotores da Juíiiça , oíFerecendo
por partes ^eJla os libe lios. '

m;-')

• líJO '1.1 -Ji/

XXXIX,

Que eííe Regimento fe regiíiará nas cabeças das Comarcas,
.e nas^Védoriasgeraes; o quai terá a mefma força de Ley ^, e
íeu vigor , e íe cumprirá em tudo , como nelle fe contem.

'

PENAS.
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PENAS.
ESTABELECIDAS CONFO^RME AS L EVS

pro7nulgadas nos amos de mil e fetecemos , e de vinte e

oito dc Setembro do dito anno , feterna e quatro Jeten-
ta efãs y oitenta e quatro , oitenta e nove , e noven-

ta e feis , contra os tranjgrejjores do defcaminho

do tabaco j refoluçoens , e tnais cajos em que
'-

' nellas fe incorre ^

Toda a peíToa de qualquer qualidade que feja , que femear

tabaco , ou mandar femear , e os que forem íocios na di*

ta íementeira ^ e os que derem a ella ajuda , ou favor.

•

. r II. ,

: •
^ -^r-: y

Aílim mefmo , todas as fobreditas peíToas de qualquer qua-

lidade que lejaõ
, que pizarem , ou mandarem pizar, e forem

focios na dita maníifadura , derem a ella ajuda, ou favor, ou

o obrarem por qualquer modo que feja.

, , - - . IILv- >

O morador da cafa em que com fua noticia j ou confenti-

mento fe pizar tabaco , ou fe recolher algum , que fe haja def-

caminhado por alguns dos fobreditos modos , ou ílmilhantes

aos declarados.
,

IV.

Os que o venderem , ou comprarem fora dos lugares para

ilTo' deílinados , e Eftancos por mim permittidos , e derem aju-

da , ou favor , e forem outroíim íocios na mefma compra , ou
venda , e por qualquer outro modo nella cooperarem.

«2 y.
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' V.

Os que tirarem tabaco fem defpacho, ou deícaminharem de

alguns navios, e o introduzirem neíleReyno, e Ilhas adja-

centes , e Eílado da índia ,
para nelle o fabricarem , ou ven-

derem por fi , ou por outrem , quer feja de pó ,
quer de ro-

lo , e os que derem para o dito deícaminho ajuda , ou favor,

por qualquer modo que íeja.

VI.

E aíTim mais as fobreditas peíToas, que nefle Reyno, e líhas

adjacentes , e Eílado da índia , introduzirem tabaco de Caílcl-

la , ou de outro qualquer Reyno eílranho por negociação ; e

os que derem ajuda , e favor , ou de alguma maneira coopera-

rem no de tabaco de pó, e de rolo, para o introduzirem defca-

minhado neíle Reyno , e mais partes aíTima referidas.

. ^ í:..VIL „
:

'

-

E todas , e quaefquer peíloa?
, que em coches , liteiras

,

e feges
, carros, e beftas , ou por qualquer modo o carrega-

rem , com íciencia de fer tabaco defcaminhado
,
quer íeja

de pó, quer de rolo. . sf^;

; VIII. V:: V; , .

'
^

Os Medres , e Contrameíires
,
que trouxerem menos ta-

baco daquellc, que lhe vier carregado no Regiílo , ou demais

,

com fciencia de que o trazem.

- ix.

Os Mefires dos navios, ou embarcaçoens
, que vindo do

Braíi!
, Maranhão , e mais Conquiílas para efte Reyno , ou

Ilhas adjacentes, tomarem porto eftranho voluntariamente ,

e

neile fizerem efeala , naó fendo por evidente perigo do mar,
ou Coílarios.
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X.

E os Pilotos dos ditos navios , ou embarcaçoens
, que fo^

rem participantes, ou fcientes na dita entrada de tomar por-
to eílranho voluntariamente.

XI.

Os Meííres dos navios , ou embarcaçoens
, que correndo

com o tempo
, ou corridos dos inimigos, tomarem porto eílra-

nho
,
por naÕ poderem de outro modo evitar o perioo , fe em

quanto eííiverem nelle
, ( que ferá ió , em quanto^nao ceiíar

aquelia cauía ) comerciarem , ou confentirem íe tire tabaco.

XII.

Qualquer peíToa
, que tirar, ou ajudar a tirar das ditas em-

barcaçoens o dito tabaco ; ou der ajuda , ou favor para o di-
to defembarque.

XIII.

O dono do navio
, que foi comprehendido por participante,

ou íciente na culpa de entrar em porto eílranho.

XIV.

^

Os Capitaens
, Meílres , e Contrameílres de quaefquer na-

vios, ou embarcaçoens, que fahindo deíle porto carregados
de tabaco, lançarem algum em qualquer parte deíle Reyno

,

ou em outro algum porto, que naò feja aquelle
, para onde

tem manifeílado , vaò carregados.

PENAS
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PENAS.
TODAS AS SOBREDITAS PESSOAS DE

qualquer qualidade que JejaÕ ,
que nos cajos ejpecificadoi

nos Capítulos atras e/critos incorrerem , Jeraõ puni-

dos , e cajligados com as penas abaixo declaradas nos

Capitulos Jegumtes.

I.

OS Fidalgos incorrerão na pena de perdimento , e confif-

caçaò de todos os feus bens , e em féis annos de degredo

irremiíTivelmente para Africa. E introduzindo tabaco por ne-

gociação doReyno deCaftelIa, ou outro qualquer eftranho,

além do perdimento , e confifcaçaõ de bens^, feráó degrada^

dos por dez annos para a Praça de Mazagaô. ^

* Ley de 24. de Setembro de 1700. Cap. 44. tit. 6. do Reg. antigo,

Ref.de i^. de Outubro de i6^>

II.

Os Cavalleiros das tres Ordens Militares , feráo íentenciados

pelo Juiz que neíte Regimento lhes tenho nomeado , o quaj

tomará as denunciaçoens delles, e procederá a condemnaçao

em primeira inftancia , dando appellaçaõ , e aggravo para a

Mefa das Ordens ao quaí Juiz íeráõ remetidas das mais par-

tes do Reyno as culpas dos Cavalleiros
,
que refultarem das

devaças que tirarem , ou denunciaçoens que tomarem os Mi-

niftros feculares , dos defcaminhos do tabaco j
o que aíTim fui

fervido reíolver , como Graó Meílre das ditas Ordens.
*

* Ley de 1689.

m.
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III

E os que nao tiverem o foro , e gozarem do privilegio de

Nobres , incorrerão na pena de perdimento , e confífcaçao de

lodos os ícus bens , e feráó degradados cinco annos para o

Eraíil. E introduzindo tabaco dos Reynos eílranhos por nego-

ciação, teráõ degredo dez annos para Angola, e perdimento

de bens.
*

* Ley de 24. de Setembro de 1700. Cap. 44. tit. 6. do Reg, antigo.

Ref. de i^. de Outubro de 1689.

IV.

Os mecânicos, que incorrerem nos cafos aílima efpecifica-

dos , e forem ^baftados de bens , lhes feráo todos coníífcados,

e teráõ a pena de açoutes , e cinco annos de galés* Na meí-

ma pena de açoutes , e galés incorrerão , íè introduzirem ta-

baco por negociação dos Reynos Eftrangeiros.
*

* Z/^j 1700.^ 1674. ^ 1676. *

V.

Os Meftres , e Contrameftres , que trouxerem tabaco de
menos daquelle que lhe vier carregado no Regifto , ou demais,
com fciencia de que o trazem , incorrerão na pena de perdi-

mento , e confifcaçaõ de feus bens, e de dez annos de degredo
para a índia , aonde naó poderão nunca mais íer Medres , ou
ter occupaçaõ alguma de mandar

, excepto a de Marinheiro*

* Ley de 27. de Outubro ^í? 1684.

VI.

O Meflre do navio , ou embarcação
, que vindo do Brafil,

Maranhão , e mais Conquiílas para efte Reyno, e Ilhas adja-

centes , tomar porto eftranho voluntariamente , e nelle fizer

efcala , naô fendo por evidente perigo do mar , ou Colfarios,

álém do perdimento de todos os feus bens , e confiícacaõ dei-

R '
Jes,
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les ,

perderão também a parte que tiverem no dito navio , ou
embarcação , e incorrerá nas niais penas referidas no Capitulo

aíFima.
^

.
* Ley de de Outubro de 1624,

VIL

Nas mefmas penas incorrerão os Pilotos dos ditos navios,

e embarcaçoens
j
que forem participantes, ou fcientes na di-

ta entrada de tomar porto eftranho voluntariamente. *

* Ley de 24. de Outubro de 16.94.

VIÍI.

E os fenhores das ditas embarcaçoens, ou navios
, qUe fo

rem participantes , ou fcientes ná culpa de entrarem no dito

porto voluntariamente, perderão a parte que tem nós ditos

navios , ou embarcaçoens , e íerá condemnacío em dous mil

cruzados , e em quatro annos de degredo para Africa.
^

* Ley de 27. de Outubro ^/^ 1684; í ^ ' ' ^

IX.

E os Meílres dos navios , ou embarcaçoens
, que corren-

do com o tempo, ou corridos dos inimigos, tomarem algum
porto eítranho

, por nao poderem por outro modo evitar o
perigo

, fe em quanto efti verem nelle
, (

que ferá íò em quan-
to nao ceifar aquella cauía ) commerciarem , confentirem , ou
permittirem fe tire tabaco , incorrerão na pena de perdimento,
e confifcaçaõ de todos os íeus bens , e feráo degradados dez
annos para o Eftado da índia.

*

» Ley de 27. de Outubro de 1684,

Na mefma pena aílima referida , incorrerá toda aqueíla pef-

foa
,
que tirar , ou ajudar a tirar das ditas embarcaçoens o dito

tabaco , ou der ajuda , ou favor para o defenibarque.
• Ley de 27. de Outubro de 1684. XI.
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XI.

Os Opltaens, Meftres, e Contrameílres de qiiaefquer na-

vios , ou embarcaçoens ,
que fahindo deíle porto carregados

com tabaco
,
lançarem algum em qualquer parte deííe Rey-

no , ou em outro algum porto ,
que naõ feja aquelle para on-

de tem manifeftado , vaõ carregados , os quaes tabacos hiráo

marcados com a marca Real , e outra particular
,
que hade,

ter o Contratador, e nao fahiráo da Alfandega, fem primei-

ro ferem marcados, e os Meftres faraó o mefmo manifefto,

dos rolos que carregarem 5 íendó os carregadores obrigados

a moftrarem as defcargas , afíinadas pelas peífoas que o dito

Contratador tiver nas partes', para onde for carregado o dito

tabaco , dentro em íeis mezes , e nao o fazendo , ou naÕ

moftrando outro algum legitimo impedimento , incorrerão na

pena de perdimento , e connfcaçao de todos os feus bens

:

com declaração , que efta pena fe nao entenderá com os fia-

dores , nem quanto a alguma outra corporal
,
que jfica impofta

aos que defcaminhao ; mas fomente feráo obrigados á fatisfa-

çaò do tabaco, que he a de quinhentos reis por arrátel.
*

* Ley de 1^, de Junho de lyoo.

CASOS, E PENAS
E7n que incorrem Soldados

,
que defca?nmhaÕ tabaco , e os Cabos

que o confenttrem , e naÕ derem parte aos feus Governado-

res das Armas , e ajuda , ou favor ás jfufttças , para pren-

derem os Soldados pelo mejmo delito do tabaco , e dos Contra^

tadores , e feus Rendeiros , e TendeIros que o venderem
, al-

terando o preço da taxa , trabalhadores , e mais pèjjoas que

o defcaminhao tia Alfandega , e Eflanco.

I.

OS Soldados que forem achados defcaminhando , ou ven-

dendo tabaco, ou fe lhes provar, que o venderão em
qualquer quantidade j (

por limitada que íeja ) perderão todos

R 2 os
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os feus ferviços , e feráo irremiíllvelmente degradados cinco

annos para o Reyno de Angola.
*

» hey de 21. de janeiro de 1696. e RefoL de 30. de Abril de 168 i.e

cap, 48. tit. 6. do Regim, antigo,

II.
,

Todos os Officiaes de Guerra , que fouberem
,
que algum

Soldado defcaminha , ou vende tabaco , e naõ proceder con-

tra elle a prizao , e naõ derem conta aos feus Governadores

das Armas
,
percao os feus íerviços, e fcjao privados dos pof-

tos que tiverem ,• e o mefmo fe executará naquelles Officiacs

de Guerra
,
que nao derem favor ás Juftiças^ para prende-

rem os Soldados por efte delicto.

O Contratador que for defte género, feus Adminifíradores,

ou Rendeiros nao poderão alterar o preço que lhes eflá taxado

para a venda do dito tabaco , aíTim por grolTo , como por

miúdo
j
quer feja nefíe Reyno , ou Ilhas comprehendidas no

feu Contrato ; e fazendo o contrario , aflim elle Contratador,

como feus Adminiftradorcs , ou Rendeiros , incorreráõ na pe-

na dos tranfgrellores do dito género.
*

* Condirão 1 8. do Contrato,

- IV.

Os tendeiros que venderem tabaco , teráõ huma taboleta

com os preços por que fe vende , aonde bem , e claramente fe

poíía ver , e ler de todos os compradores ; e toda aquella peí-

foa que vender tabaco por maynr preço
,
que o declarado na

dita taboleta , ou a nao tiver na tenda na forma referida , pa-

gará pela primeira vez , cem mil reis , e terá dous mezes de

prizaõ , e por tempo de hum anno , naõ poderá ter tenda de

tabaco , ou de outro algum género ; e pela fegunda vez , terá

a pena pecuniária , e de prizaõ em dobro , e ficará incapaz de

ter mais em íua vida, tenda de tabaco, ou de outro qualquer

género. ^

•

* Ley de 19, de Outubro de 1700. Ley de 1676.
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y.

Os Trabalhadoies , e mais peíToas, que entraõ , e trabalhão

na Alfandega , e nella roubarem tabaco dos Almazens ,
leráô

lenrenciados a arbítrio da Junta , e naõ poderáo roais entrar

da porta da Alfandega para dentro.

I VI.

Os donos que da dita Alfandega tirarem algum tabaco, da-

quelle que tiverem defpachado , e pofto no Jardim ,
feráo

fentenciados a arbítrio da Junta , e lhes ferá prohidida a en-

trada da Alfandega.

VII.

Os trabalhadores , e mais peíToas , que aíTifíem na manufa-

61ura do tabaco , e entrarem das portas do Eftanco para den-

tro , e nelle fizerem defcaminho , feráô punidos a arbítrio da

Junta , e nao poderáõ nunca mais trabalhar na dita manufa-

dura , nem a ella íer admittidos.

VIII.

Todas as fobreditas penas impoflas nas fobreditas peíToas

de Fidalgos , Cavalleiros dastres Ordens Militares , edos que

naó tendo o foro ,
gozarem do privilegio de Nobres , e Me-

cânicos, fe entenderão, incorrendo nellas ,
pela primeira vez;

porque pela fcgunda he em dobro, e pela terceira em tresdo-

bro.
*

• Ley de 3. de Junho de 1676,

IX.

E para que todo o referido íe pofla executar promptnmen-

te , poderáo os Confervadores do tabaco , e os Corregedores

do Crime da Corte , e do Crime da Cafa do Porto , e os Cor.

regedores das Comarcas , tomar querelas , e denunciaçoens

contra os tranfgreíTores do tabaco , as quaes poderáô dar em

S publico y
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publico

,
ou èm ícgredo os Eftinqueíros

, ou qualquer Offi-
aal dejufiiça, ou pcíToa do povo

; e nos cafos acima refe-
ridos

,
em que vmdo do Brafií , ou de qualquer das Ilhas

,tomarem porto eílranho voluntariamente e no de em elle co-
merciarem tabaco

, poderáõ os complices no mefmo deli61o
denunciar em publico, ou em fegredo , fe lhes perdoará tam-
bem^a mefma culpa

, fem que fe proceda contra elles pclacon-
hilao, que de fi meímo íízeraõ

, em caio que nao provem a
denunaaçaoj eem cada hum de todos os caíos acima relata,
dos, levarão os denunciantes, que fizerem certa a traníVref-
lao das Leys

, ( i margem citadas, j levará o denunciante , o
que por ellas efta determinado

; e refultando das ditas quere-
J^s

,
e denunciaçoens culpados , os remeieráô os Miniítros

perante quem fe derao
, prezos com íuas culpas , aos Superin-

tendentes das Comarcas; e neíla Corte, ao Confervador do
dito género

, para as fentenciarem na fórma, que lhes eílá de-
(

terminado. *

* Ley de 27. Outubro de 1684. e Ley de de Junho de i6y6.

Aos comprehendidos nefle crime do tabaco íhcs na6 paíTa-
rao cartas de feguro

, nem Alvarás de fiança , nem terá6 nel-
ies lugar os pnvjlegios dos Coutos, nem lhes valerá privileajo
algum

;
ainda que tenliaõ o de Soldado, ou outros incorpo-

rados em direito
; porque todos hey por derogados

, comoíe
deJles fizera expreíFa , e declarada mencao.

*
deMaJo^'^^'

^ "^^^^^^-^^^"^^^^ ^"^^^ ^6y6. por Decreto de

p Elo que mando ao Preíidente da Junta da AdminiítracaoX do tabaco
,
e Deputados delia

, que hora faô , e ao dian-
te forem

, cumpraÒ, e guardem eíle Regimento, e o façao
inn^iramente cumprir

, e guardar , aíFim pelos Mmiífros, eumuaes da íua repartição, como por todos os mais do Rey.no
,
como nelfe fe contém

; e quero, que tenha forca de Ley .

^
m^ido, que depois de por m.m aííinado fe imprima, para

queíe,;anotonoatodas as peilbas
, aquém tocar a fua oh>

- fervancia

,



íervnncia • e efle Regimento hey por bem
,
que tenha força

,

e vigor de Ley , íem embargo de quaefquer Leys , ou Or-

denaçoens, que o encontrem
,
que por efte hey por derogadas,

como íe de cada huma delias fizera expreíTa menção ; e que-

ro, que valha como fc foílè Carra paílada pela Chancellaiia
,

pofto que por ella nao paíTe , fem embargo das Ordenaçoens
do liv. 2. tit. 39.40. e 44. que difpoem o contrario. Louren-
ço Gomes de Araujo o fez em Lisboa a i 8. de Outubro de
.1702. Troillo de Vaíconcellos da Cunha o fiz efcrever.

Marquez das Minas P.

, Regimento da Junta da AdmhiiftraçaÕ do tabaco y que V.

Mageflade he fervido mandarJe ohjervc na direcção defie géne-
ro , e que tenha força de Ley , e naÕpajje pela Cancel/aria.

Para V. Mageftade ver.

Tref



Traslado da Ley promulgada m anno de mil e letecentos , em de-

zanove de 'Junho do dito anno,

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal , e dos
Algarves dáquem , e dálem Mar em Africa ,'Senhor de

Guiné, eda Conquifta
, Navegação, Commercio de Ethio-

pia
,
Arábia , Perfia , e da índia , &c. Faço faber aos que ef-

te meu Alvará com força de Ley virem
, que entre as condi-

çoens, que fuy fervido approvar no prefente arrendamento do
tabaco, que Dom Pedro Gomes ajuílou com minha Fazenda

,

fe contém em huma
,
que todo o tabaco, que for para as Pra-

ças
, do Norte , e Itália, irá marcado com a marca Real , e

\çom huma particular, que el!e Contratador ha de ter
, para

o que aííiílirá elle , ou as peílbas , que elle nomear , ao dcfpa-
cho do tabaco, quaFido fe defpachar, e nao poderá íahirda
Alfandega para o Jardim, fem primeiro ferem marcados, e
que os Meílres faráõ o mcfmo manifefto dos rolos, que carre-
garem

,
e que ferao obrigados os carregadores a moftrarem

as defcargas aííínadas pelas peífoas, quedle Contratador tiver

nas ditas Praças dentro em feis mezes , e que naõ moflrando
legitimo impedimento , ou naó íatisfazendo

, poderá elle

Contratador denunciar dos carregadores , e feus fiadores , co-
mo fe foíTe defcaminho feito neííe Reyno e que feraÕ con-
denados na importância do valor do dito tabaco , bailando

,

para prova das denunciaçoens, huma certidão das licenças , e
guias

, que íe lhes tiveíTem dado
, para o que fe faria Ley, em

que aíTmi fe declaralfe e pelo muito que convém a meu fer-

viço
, e ao alivio de meus vaflallos

, que fe evitem os defca-
minhos do tabaco

,
para que com o feu rendimento fe evitem

outros tributos , e impofiçoens , com que íe gravarão os po-
vos, fe elle nao produzir, o que he neceifario,para o cumputo
de hum milhão , e oitocentos mil cruzados prometido em Cor-
tes

: Hey por bem de declarar por efte Alvará
, que daqui em

diante fe obíerve o referido como Ley , debaixo da pena im-
porta na dita Condição

;
para o que mando ao meu Chanceller

mór, que faça publicar eíle Alvará na Chancellaria , e invie co-
pias delle fob meufello, e feu fmal ás Comarcas do Reyno.
E mando a todos os Miiiiílros

, Deíembargadores
, Correge-

dores , e mais Officiacs de Juftiça , a que o conhecimento dif-

to
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to pertencer, cumprao , e guardem , e façaõ inteiramente
cumprir , e guardar eíle Alvará

,
que terá força de Ley , de-

baixo da pena
,
que nelle fe contém e eíle fe^regiftará nos li-

vros do Deíembargo do Paço, Caía da Supplicaçaó , e Rela-
ção do Porto , aonde firnilhantes Leys fe coftumaó regiíkr.

Braz de Oliveira o fez em Lisboa a vinte e dous de Junho de
mil e fetecentos. Francifco Galvão o fez efcrever. Rey. Duque
Prefid.Por Decreto de Sua Mageftade de 19.de Junho de i 700.
Franciíco Mouzinho de Albuquerque. Foy publicada nefta

Chancellaria mór do Reyno efta Ley de íua Mageftade por
mim D. Francifco Maldonado, Moço Fidalgo da Cafa do di^

to Senhor, e Vedor da fua Chancellaria. Lisboa, o primeiro
de Julho de mil e fetecentos. Dom Francifco Maldonado.

Traslado da Ley promulgada em]eh de Setembro de mil e

^ Jetecentos,

DOm Pedro por gmça de Deos Rey de Portugal, e dos Aí-

garves dáquem e dálem Mar em Africa, Senhor de Guiné,
e da Conquiíla

,
Navegação, Comercio de Ethiopia

,
Arábia,

Pcrfia , e da índia , &c. Faço íaber a vos
, que Eu pafiey ora

huma Ley, por mim aíRnada , e paíTada por minha Chancella-

ria , da qual o traslado he o feguinte. Eu ElRey faço faberaos
que efta minha Ley virem

, que fazendo-fe-me prefente peia

Juntada Adminiftraçaõ do tabaco, que a experiência tinha

moftrado , com grande prejuízo de minha Fazenda , e do bem
commum do Reyno, que nao baftaõ as penas impoftas pelas

Leys já eftabelecidas para evitar os defcaminhos do tabaco , e
que eftes fe cõmettiao com mayor facilidade , e em maiores
partidas, pelas peíToas abaftadas de bens , e que aífim era pre-

juizo impor.fe perdimento delíes a todos ,os que defcaminhaí-
fem tabaco , álem das mais penas, que eftaÕ impoftas ; econ-
formando-me com o parecer da Junta : Hey por bem

, ( fo-

bre as penas nas antecedentes Leys eftabelecidas,as quaes todas
ficaõ em feu vigor, ) incorraõ todas as peíToas, que forem com-
prehendidas no crime de defcaminho do tabaco , em pena de
perdimento , e coníifcaçaô de todos feus bens ; com declara-
ção porém, que fuppofto que na Ley de vinte e dous de Junho
defte prefente anno, que mandei promulgar fobre as fianças

do tabaco
> que fe manda para fora , fe diga

, que a falta das

X cer-
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certidoens fe terá por defciminho , e como tal fe poderá de^

nunciar ; naõ he minha tenção , que com os fiadores íe enten-

da
,
quanto ao perdimento de bens , que neíla nova Ley fe

impõem , nem quanto a outra alguma corporal , em que íe

incorre por defcaminhos j porque naõ haõ de ficar obrigados

. mais, que á fatisfaçao das penas pecunarias. E mando
,
que

aíTim fe execute pelos Miniftros , e pelFoaS; a quem tocar o co-

nhecimento das caufas dos ditos defcaminhos , e ao Prefiden-

te , c Defembargadores do Paço, Regedor da Caía da Sup-

plicaçaõ , Governador do Porto , Prefidente da Junta da Ad-
miniííraçaõ do tabaco, e bem aíTim a todos os Deíembarga-

dores, Julgadores, Juizes, ejuftiças, e a quaeíquer outras

peííoas^a que o conhecimento defia matéria pertencer
,
que na

forma deita minha Ley o executem , e façao executar muito

inteiramente , fem duvida , nem embargo algum porque af-

fim o hey por meu íerviço ,• havendo por efte modo por ac-

crefcentadas as ditas penas j e efta Ley fe cumprirá
, pofto

que feu eífeito haja de durar mais de hum anno, íem embar-

go da OrdenaçaÔ em contrario ; e mando ao meu Chanceller

mòr ,
que faça publicar eíla Ley na Chanceilaria , e enviar

Cartas delia pelo Reyno , fob meu íello , e íeu final , e fe re-

giílará em todos os livros , onde fimilhantes Leys fe cofiumaõ
regiítar. 'Braz de Oliveira a fez em Lisboa , a vinte c quatro

de Setembro de mil e fetecentos. Francifco Galvaô a fez ef-

crever. Rey. Duque Prefid. Por Decreto de leis de Setembro

de mil e fetecentos. Franciíco Mouzinho de Albuquerque.

Foy publicada na Chanceilaria mór do Reyno eíta Ley de Sua
Mageítade por mim D. Francifco Maldonado , Fidalgo da Ga-

fa do dito Senhor , e Vedor da dita Chanceilaria. Lisboa , no-

ve de Outubro de mil e íbtecentos.

' Traslado da Ley promulgada em dezanove de Outubro de

mil e fetecentos.

DOm Pedro por graça de Deos Rey do Portugal , e dos
Algarves dáquem , e dálem Mar em Africa , Senhor de

Guiné, e da Conquiíta
, Navegação , Commercio de Ethiopia,

Arábia , Perfia , e da índia , &c. Faço faber a vós , que Eu
pafi^ey ora hum Alvará , por mim aífinado, epafiado por mi-

nha Chanceilaria , do qual o traslado he o feguinte. Eu El-

Rey



Rey fliço faber aos que eíle meu meti Alvará em forma de Ley
virem

, que por fe haver achado, que nas tendas , em que o
Contratador doEftanco do tabaco o manda vender por miúdo,
fe excedem os preços

,
porque o dito Contratador o manda

vender , com notável exceílò, com prejuízo do povo , e def-

credito, edamnodo feu Contrato , por fe gaitar menos ta-

baco a refpeito de fua careftia , e naÓ eftar provido de remé-

dio para eíle caio : Hey por bem, que em todas as tendas , em
que íe vender tabaco

,
haja huma taboleta com os preços por-

que o Contratador o manda vender , adonde bem , e çlara-

rnente a poíTao ver, e ler todos os compradores. E toda aquel-

Ja peíroa,que vender algum tabaco por mayor preço,que o de-

clarado na dita taboleta , ou a naõ tiver na tenda na forma re-

ferida
,
pagará pela primeira vez cem mil reis, e terá dous me-

zes de prizao , e por tempo de hum anno naõ poderá ter ten-

da de tabaco , ou de outro algum género e pela fegunda vez,

terá a pena- pecuniária, e de prizaõ em dobro , e ficará incapaz

de ter mais em fua vida tenda de tabaco,ou de outro qualquer

género. Pelo que mando ao Prefidente, e Defembargadores
do Paço , Regedor da Cafa da Supplicaçaô, Governador da
Relação do Porto, e bem aíTim a todos os mais Defembar-
gadores, Julgadores, Juizes, e Juftiças , a que o conheci-

mento defta matéria , e dascaufas delia pertencer
, que aííim

o façaó muito inteiramente executar , fem embargo dequaef-

quer ordens , que em contrario haja , e da Ordenação , que
manda, que naó valha Alvará por mais de hum anno. Epara
que venha á noticia de todos , e fe naÕ poder allegar ignorân-

cia , mando ao meu Chanceller mór do Reyno faça logo pu-
blicar na Chancellaria efte meu Alvará em forma de Ley , qu©
terá forças delia , e enviar a copia delle fob meu íello , e feu

fmal a todos os Corregedores , Ouvidores das Commarcas def
tcs Reynos , e aos Ouvidores das terras dos Donatários , em
que os Corregedores naó entraÕ por correição

, para que a to-

dos feja notório , e o façaó publicar cada hum nas terras da
fua jurifdiçaò ; e fe regiftará nos Hvros da Meia do Defembar-
go do Paço, e nos da Cafa da Supplicaçaô, e Relação do
Porto , onde íimilhantes Leys fe coítumao regiítar ; e efta

própria fe lançará na Torre do Tombo. Thomaz da Svlva o
fez em Lisboa a nove de Outubro de mil e ietecentos. Fran-

cifco Galvão o fez efcrever. Rey. Duque Preíid. Por De-
T z cretQ
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creto de Sua iMageftadede28.de Setembro de 1700. Foy pu-
blicado eftc Alvará de Ley na Chancellaria mór do Reyno
por mim D. Franciíco Maldonado

, Moço Fidalgo da Caía
de SuaMageflade, e Vedor da dita Chancellaria. Lisboa,
19. de Outubro de 1700. D. Francifco Maldonado.

Traslado da Leypromulgada em 28. de Janeiro de mil e

feiscentos e noventa e /eis.

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal , e dos
Algarvesdáquem, e dáíem Mar em Africa , vSenhor de

Gume
,
e da Conquiíía

, Navegação
, Commercio de Ethio-

pia
, Arábia , Perfia , e da índia , &c. Faço laber a vós, que

Eu paíTey ora hum Alvará por mim aíTinado , e paíTado por
minha ChanceIlaria,do qual o traslado he o feguinte. Eu EiRey
faço laber aos que efte Alvará virem

, que por me reprefentar
a Junta da Adminiíiraçaõ do tabaco o grande prejuízo, que re-
íultava á minha Fazenda da publicidade , com que os Soldados
vendiaõ tabaco, e que neceííitava de efficaz , e prompto remé-
dio; porque de outra forte faltaria o rendimento do tabaco
para as confignaçoens, a que eftava applicado, fendo a mayor,
e principal delias , o pagamento dos mefmos Soldados : Fuy
fervido refolver, que todo o Soldado

, que for achado defca-
minhando, ou vendendo tabaco, ou íe ihe prova»-, que ven-
deo, perca todos os feus ferviços , e feja irrimiíTivelmente de-
gradado por tempo de cinco annos para Angola ; e que os Of-
liciaes de guerra, que íouberem

,
que algum Soldado defcami-

nha
, ou vende tabaco , e nao procederem contra elle a prizaô

,

e derem conta ao Governador das Armas
, percao os feus íer-

viços
, e fejao privados dos poftos que tiverem ; e o mefmo

fe entenderá naqueJles Officiaes de guerra , que nao derem fa-
vor ás Juftiças para prenderem os Soldados por efte delito. E
para que aíTim fe execute inviolavelmente , e venha á noticia
de todos

, fem que fe poíTa allegar ignorância , mandey paílar
efte Alvará

, que quero fe cumpra , e guarde , e tenha força
de Ley. Pelo que mando a todos os Corregedores, Ouvidores,
Juizes , e Juftiças , e mais peftbas de meus Reynos , e Senho-
rios , que aífim o cumpiaõ

; e guardem , e executem efta mi-
nha Ley

, íem exceiçaõ de pefloa alguma , como íe nella con-
tém. E ao Doutor Joaõ de Roxas e Azevedo , do meu Con-

felho,
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íelho , e meu Chanceller mór do Reyno , mando a faça publi-

car cm minha Chancellaria , e enviar a copia delia a todos os

Julgadores , e Miniílros , fob meu final
,
para que a façao

executar depois de fua publicação , e fe regiftará nos livros da
Defembargo do Paço , Caía da Supplicaçao , e Relação do

Porto , aonde fimilhantes Leys fe coftumaò regiftar, Manoel

da Sylva Collaço o fez em Lisboa a vinte e hum de Janeiro de

mil e feiscentos e noventa e feis. Francifco Galvão o fez ef-

crever. Rey. Monteiro Mór Prefidente. Alvará ,em forma de

Ley ,
porque V. Mageftade ha por bem

,
que todo o Solda-

do ,
que for achado defcaminhando , ou vendendo tabaco , ou

fe lhe provar o vendeo ,
perca todos os íeus ferviços , e feja

irremiífivelmente degradado por tempo de cinco annos para

Angola
,
pela maneira que acima fe declara. Para V. Magef-

tade ver. Por Decreto de S. Mageftade de dezafeis de Janei-

ro de mil e feifcentos e noventa e feis. Joaõ de Roxas de

Azevedo. Fica regiftado efte Alvará de Ley na Chancellaria

mór do Reyno a folhas cento e quarenta e quatro verf Lisboa

vinte e oito dejaneiro de mil e feifcentos e noventa e feis.Jero-

nymo da Nóbrega de Azevedo. Foy publicada efta Ley de S.

Mageftade na Chancellaria mór do Reyno por mim D. Fran-

cifco Maldonado , Vedor delia. Lisboa vinte e oito de Janei-

ro de mil e feiícentos e noventa e feis. D. Franciíco Maldona-

do.

Traslado da Ley promulgada em cinco de Dezembro de mil

ejet(centos e fetenta e quatro , e accrefcentada pela Ley

de vinte e Jeis de Maio de feifcentos e noventa

e feis.

D Om Pedro por graça de Deos Príncipe de Portugal , e
dos Algarves dáquem , e dálem mar em Africa, Senhor

de Guiné , e da Conquiíla , Navegação , Commercio de Ethio-

pia , Arábia , Perfia , e da Índia , &:c. Como Regente , e
Governador dos ditos Reynos , e Senhorios. Faço laber aos
que efta minha Ley virem

,
que rendo confideraçaô aos tres

Eftados do Reyno juntos em Cortes , me offerecerem hum
milhão para adefenfa do Reyno , e pagamento dos Soldados,
que nas Praças delle a prefidiao

,
pedindo-me

,
que por conta

delle foílb fervido acceitar quinhentos mil cruzados no effeito

V do
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do tabaco e por Eu defejar em tudo a ineus VaíTallos

, quan-
to for poííivel , de que experimentem gravame

, ou oppreíTaõ
em outros effeitos mais moleílos , e por lhes fazer mercê , re-

folvi acceitar a oíFerta referida de quinhentos mil cruzados no
eíFeito do tabaco , por conta do milhão

,
que os mefmos tres

Eftados oíFerecéraõ , e que correiTe a adminiílraçaõ por conta
de minha Fazenda e para que íe evitem os defcaminhos

, que
nefle género pode haver, por fer em utilidade do Reyno ^

Hey por bem , que as denunciaçoens dos defcaminhos , e dos
mais direitos tocantes á matéria do tabaco , as ha dc tomar o
Contador de minha Fazenda, como Coníervador que atégo-
ra foy do mefmo tabaco , e as ha de proceíTar , e fentenciar na
primeira inftancia , dando appeílaçaô , e aggravo nts cafos
em que couber,- e appellando elle por parte da Juíl-ça para a
Junta da Adminiílraçaõ do tabaco , aonde pelos trcs^Dcfem-
bargadores, que nella há , fendo Juiz relator cada hum dei*
les por diílribuiçaô , as fentenciaráo a final em prefença do
Prefidente, que agora he , e ao diante for

; para o que dou ao
Contador de minha Fazenda , e á Junta , toda a jurifdic-

çaõ necefiaria privativamente, com de rogaçoens elpeciaes
das Ordenaçoens , e Leys em contrario : com declaração

,

que naô haverá neftes crimes Alvarás de fiança, nem cartas
de fcguro , nem terão lugar nelles os privilégios dos Cou-
ros

,
por fer aííim conveniente para a cxacçao defte nego-

cio
, ecaíligo dos delitos. Que os homens Fidalgos, que

mandarem pizar em fuas cafas , ou em qualquer outra par-
te, ou confentirem

, que nellas fe pize , incorrerão na pena
do perdimento do tabaco, e iníbumentos, que fe acharem per-
tencentes á manufadura delle , e em pena de dous mil cru-
zados em dinheiro , e de dous annos de degredo para huma
das Praças do Keyno do Algarve

, que fe declarar na fenten-
ça ,• e para execução da pena pecuniária

,
poderá a dita Jua-

ta mandar fequeítrar , e embargar quaefquer bens dos Reos i

amda que fejao da Coroa
, juros , ou tenças , fem fer necef-

fario preceder ordem de algum Tribunal, nem ainda do Con-
felho da Fazenda

; e os Almoxarifes, ou Recc dores, e pef-
fo.is, a quem tocar o pagamento dosjuros , ou tenças, íeiáo
obrigados a guardar as ordens da dita Junta, e fazendo por
ellas pagamento , lhes íeráó levadas em conta as ditas quan-
tias, que, alfim pagarem , nas que derem de feus reccbimen-

y tos.
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privilégios de Nobres, que incorrerem na culpa referida , te-

rão a mefma pena do perdimento do tabaco , e pecuniária de
mil cruzados, e executada na meíma forma acima declarada,
e de dous annos de degredo para a Praça de Mazagaõ. E aos
peaens, que incorrerem em quaeíquer das ditas culpas , ou na
de pizarem per fi , ou de concorrerem de qualquer modo que
leja na manufadura

, e fabrica dos pizoens , teráo a pena de
açoutes , e cinco annos de galés ; e todas eflas penas fe enten-
derão pela primeira vez, que qualquer das peíToas acima re-
feridas commetter as ditas culpas; e pela fegunda teráo as mef-
inas penas em dobro

, epela terceira em tresdobro. E as peí-
foas feculares, que femearem tabaco, ou mandarem femear
por fua conta , álem das penas acima referidas , incorrerão na
^e perdi^mento, e confifcaçao das mefmas terras femeadas

,

para o Fifco , e Camera Real ; e íendo de morgado, ou pra-
%o y ou por qualquer outra razaò incapazes de fe incorpora-
rem no Fifco

, pagarão a eftimaçaõ delias
,
que ferá manda-

da fazer por ordem da Junta
; eoscaíeiros, e mais peífoas

t]ue femearem o dito tabaco em terras que trouxerem arren-
dadas

, álem das mais penas acima referidas , incorrerão na
da eftimaçao das mefmas terras, na forma acima declarada.
E quanto aos Cavalleiros das tres Ordens Militares convirá ha-
ja fempre na Junta hum dos Defembargadores Deputado deí-
Ja

, Cavalleiro da Ordem de Chriílo ; e porque de prefente o
he o Doutor Luis de Oliveira da Cofta , o nomeyo nefta ma-
téria por Juiz dos Cavalleiros,- o qual tomará as denunciçoens
delles, e procederá á condenação em primeira inftancia , dan-
do appeílaçao , e aggravo para a Meia das Ordens

i ao quaí
Pefembargador íèráo remetidas das mais partes do Reyno as
culpas dos Cavalleiros

, que refultarem das devaças que tira-

rem , ou denunciaçoens que tomarem os Miniftros feculares
dos defcaminhos do tabaco ; o qual aíTim fuy fervido reíolver
como Meftre

, e perpetuo Governador das ditas Ordens. Po-
derá a Junta , e oConfervador , conftando-lhe que fe fíjz ta-
l>aco , ou recolhe em cafa de qualquer pelíoa Eccleíiaílica, ou
Convento, mandar logo dar-Ihe bufca, e tudo o que achar,
aífim tabaco, como fabrica dos pizoens, fe quedará , e to-
mará por perdido ; e a Junta mo fará a íaber

, para eu tomar
a refoluçao que for fervido ; e parecer mais conveniente, e

Y ^ para
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para que venha á noticia de todos , e fenao pofTa allegar igno-

rância , mando ao meu Chancelier mor, a faça publicar na

Chancellaria , e enviar a copia delia , fob meu lello , e feu

linal , ás Comarcas do Reyno aos Julgadores delias
,
para aí-

fim fe guardar, e executar o que por efta tenho refoluto ; e

e fe regiíhrá nos livros do Defcmbargo do Paço , e Cafa da
Supplicaça5, e Relaçaó do Porto , onde íimilhantes Leys fe

coftumao regiflar. Manoel da Sylva Collaço a fez em Lisboa

a cinco de Dezembro de feifcentos fetenta e quatro. Francif-

co Galvão de Alfaya a fezefcrever. Principe. O Marquez Mor-
domo mòr Prefidente. E porque convém a meu ferviço, que

a mefma Ley , e penas nelia declaradas , aíTim a refpeito dos

Fidalgos, como dos que nao o fendo, gozaô dos privilégios

de Nobres, e dos Cavalleiros das tres Ordens Militares, e

peaens , íe pratiquem aíFim nos cafos na dita Ley efpeciíica-

dos como nos que adiante íe declararem em feus iimilhanies

:

Mando
,
que em huns , e outros fe execute , e que nas mef-

mas penas
, íegundo a qualidade das peífoas , incorraõ as que

fabricarem tabaco , ou o obrarem por qualquer modo que fe-

ja, e os que forem fociosnefte crime, e por alguma manei-

ra derem a elle ajuda , e favor afllm no ado de pizar o taba^

CO , como no de o levar para os ditos eífeitos , ou para o de fe-

mear , pizar, ou mandar pizar
, vender, ou comprar fora

dos lugares para iíFo deftinados, e por qualquer outro modo
forem comprehendidos em defcaminhodo tabaco, fabrica , ou
venda delle fóra do Eftanco, incorrerão nas penas referidas

na mefma Ley
, fegundo a qualidade das peíloas. E porque

moftra a experiência, que as penas eííabelecidas na dita Ley

,

nao fao as que baílaó para impedir os delitos que fe commet-
tem no tabaco.* Mando , que a pena dos homens Fidalgos,

fcja a condenação difpofta na mefma Ley , e que percao a

cala , ou quinta adonde fabricarem tabaco , ou confentirem
fe fabrique , fendo fuas ; e trazendo-as de aluguer, feráo con-
denados , álem da pena pecuniária, no valor das quintas , e
cafas , e de mais do referido , feràõ degradados tres annos pa-

ra a Praça de Mazagaõ
; e as peíToas que nao tiverem o foro

,

e gozarem dos privilégios de Nobreza , íeràõ condenadas em
feifcentos mil reis, e em perdimento das caías, e quintas,

na fórma acima referida , e feràõ degradados cinco annos pa-

ra o Brafil. Toda a pelloa de qualquer qualidade que fe-
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ja que defpachar tabacos na Alfandega deíla Cidade , os na5
poderá levar para íua cafa , nem recolher para o feu almazem
fem primeiro o fazer manifefto perante o Efcrivao delles , de-

clarando os rolos ^ e arrobas , e qualidade do tabaco , e o naô

poderão tirar da porta da Alfandega, fem primeiro fazer o

dito manifefto , íob pena de que fazendo o contrario
, perde-

rão o dito tabaco ; e depois de o terem no feu almazem , o
naô poderáô tirar delle fem primeiro tirarem defpacho da

quantia que defpacharem , por ficarem fempre obrigados a

dar conta delle a todo o tempo que fe lhes pedir , e faltando*

lhes no tempo da conta algum tabaco do que houverem mani-

feftado , o pagaráõ por preço de cinco tofloens por arrátel ; e

fendo cafo que alguma das peíToas fobreditas venda alguma

partida de tabaco , ferá obrigada a dar fempre conta ao Efcri-

vao dos manifeílos ,
para lho defcarregar do feu titulo , e fa-

zer carga na peíTba que comprar a dita partida , fazendo fem-.

pre menção no livro , que o defcarrega do manifefto do ven-

dedor , e o carregará em o do comprador, por ficar efte tam-^

bem incorrendo nas meímas penas,- eo mefmo fé entenderá

em toda a peíloa que no mar tirar tabaco fem defpacho , ou
o defcaminhar de alguns Návios , aííim para o meterem nef»

ta Cidade , ou o levarem para qualquer íoutra parte
;
pratican-

do-íe efta Lçy em todos os portos do mar defte Reyno. E aos

peaens , que incorrerem nos taes defcaminhos , álem das pe-

nas impoíías na dita Ley
,
pagaráõ cem mil reis de pena , ap-

plicados para minha Fazenda pela primeira vez , e pela fe*

gunda o dobro , e na terceira o trefdobro ; e nas mefmas pe?

nas pecuniárias , e açoutes, e degredo
, fegundo a fua quali-

dade, incorrerá o morador da cafa , em que com fua noticia ,

ou confentimento fe pizar tabaco , ou fe recolher algum, que
fe haja deícaminhado por algum dos ditos modos ; ou outros

fimilhantes aos declarados, E para que todo o referido íe pol-

fa executar promptamente , poderáo os Confervadores do ta-

baco , e os Corregedores do Crime da Corte , e do Crime da
Cafa do Porto, tomar querelas contra os tranfgreííores da di-

ta Ley , e diípofiçaõ defte Alvará ; as quaes poderáo dar os

Eftanqueiros, como cada hum do povo, efe poderáo tomar
em fegredo , e tomando-as , e havendo culpados , os remete-

ráô prezoscom fuas culpas ; e naó os prendendo , remcteráo

as culpas ao Coafervador do Eftanco do tabaco defta Corte

,

X para
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para os fentenciar na forma declarada nefla Ley; terça

parte das penas pecuniárias, que forem importas aos ciimino-

fos , fe applicaráo aos denunciantes, e as duas para minha
Real Fazenda. Os Provedores das Comarcas deíle Reyno

,

como Confervadores dos Eftancos delias , tiraráô todos os an-

nos huma devaça em obfervancia defla Ley ; e procederão

contra os culpados, e me daráò conta do que reíultar ,pela

Junta da Admíniftraçaõ do tabaco , remetendo a ella aíTim as

culpas, como os prezos ; e lhes mandarey agradecer o zelo
,

com que neíle particular fe houverem
,
por fer muito conve-

niente a meu Real íerviço ; e todos os Miniftros de Juftiça

obedecerão á ordem da Junta , e nao feráô viílas fuas refiden-

cias íem certidão da Junta, porque coníle haverem dado cum-
primento ás taes ordens

; e ás folhas que fe correrem nefía Ci-

dade, refponderá o Efcrivao da Coníervatoría do Eftanco do
tabaco , e íem ilío naó feráõ admittidas em Juizo algum. Ne-
nhuma pellba de qualcjuer qualidade,que feja,poderá trazer ta-

baco em pó para qualquer porto deííes Reynos, oullhasi, ou
íeja do Brafií, ou de qualquer outra parte ; e as que o troxe-

rem , perderão o tabaco, e a Náo , ou outra qualquer embar-
cação , coches, liteiras, e carros , em que forem achados os
tabacos, ou inílrumentos delles , e ferá tudo perdido no cafo
cm que feus donos forem manifeftamente convencidos da
íciencia que , tiverao no delito ; e ferá a terça parte para os
tomadores, ou denunciantes , e as duas para a minha Real Fa-
zenda ,• e fendo caio, que a dita Náo feja minha , ou de algu-
ma Companhia, o Capitão, ou Meftre , a cujo cargo vier a
dita Náo , ferá degradado cinco annos para o Brafil , e paga-
rá dous mil cruzados para minha Fazenda ; e as peífoas,que o
conduzirem, e acompanharem as ditas coufas , feráo conde-
nadas nas mefmas penas de açoutes , e galés pecuniárias , e
de degredos , conforme as qualidades de fuas peífoas ,• e ne-
nhuma comprará tabaco fora dos Eftancos íob as mefmas pe-
nas

,
em q também incorreráõ, as que do Reyno de Caílella o

paílàrem para efíe. Os comprehendidos neíle crime , fenao
poderáo valer de privilegio algum , ainda que tenhaõ o de Sol-
dado ,

ou outros incorporados em direito
; porque todos

hey por derogados
, como fe delles fizera expreíTâ mencaô. E

porque convém, que as ditas penas fe executem nos%ranf-
greílores da dita Ley, mando ordenar aos meus Tribunaes,

naa



mo admítaõ petíçoens íobre efta matéria , da mefma maneira

que já tenho ordenado á merma Junta do tabaco e para que
venhaÔ á noticia de todos

, ps accrefcentamentos da dita Ley,

o meu Chanceller a fará publicar de novo na Chanceilaria , na

forma do eftylo y e fe publicará também em todas as partes do
Brafil, fendo primeiro regiílada nos livros do Deíembargo
do Paço, Cafa da Supplicaçao , e Relação do Porto, e le

regiftará nas partes do Brafil, e feráõ executadas as penas re-

feridas
,
pelos Governadores , nas peíToas que de alguma ma-

neira cooperarem no tabaco de pó que vier para eftes Reynos,
E mando a todos os meus Valfallos, e Juftiças delles, cum*
prao , e guardem a dita Ley em todos íèus accrefcentamen-

tos como nelles fe contém , e tudo valerá como Ley feita em
meu nome, e para que ninguém poíTa allegar ignorância, fe im-

primirá a dita Ley com feus accrefcentamentos , e o Chancel-

ler mór , fob meu íello, e feu fmal , enviará as copias^s Co*
marcas do Reyno , e lugares ultramarinos , e a todas as Ca-
pitanias do Brafil , para em todas as partes fer regiílada , e fe

executar como nella íe contém. Antonio Marquez a fez em
Lisboa a tres de Junho de mil feifcentos fetente e feis. Fran-

cifco Pereira de Caftello-Eranco a fez eferever. Principe. O
Marquez Mordomo Mór Prefidente. Pqn Decreto de S. Al-

teza de vinte e tres de Mayo de feifcentos fetenta e feis. João
Velho Barreto. Foy publicada na Chanceilaria mór eílaLey de
S.Alteza.Lisboa 4.de Julho de feifcentos íetenta e feis.D.Seba-

tiaõ Maldonado. Regiflada na Chanceilaria mór , folhas tre-

ze \erC .•rn-íT.

Traslado da Ley promulgada em doze de Dezemhro defeif-
centos oitenta e quatro.

DOm Pedro por graça de Deos Rey de Portugal , e dos

Algarves dáqutm ,
e dálem mar em Africa , Senhor de

Guiné, e da Conquiíla , Navegação, Commercio de Eihio-

pia, Arábia, Perfia, e da índia, &c. Faço faber a quantos

efta minha Ley géral virem
,
que por experiência ter moílra-

do os grandes defcaminhos
,
que fe fazem nos direitos de mi-

nhas Alfandegas , e Eífancos , nos Navios que fe recolhem

em portos eflranhos , e outros juítos refpeitos
,
que a iifo me

movéraó : fuy fervido com o acordo dos do meuConfelho,
X 2 eítabe-:
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eílabeiecer a prefente Ley géral

, peía qual prohibo , e man-
do

,
que nenhum Navio , ou embarcação de qualquer lote

que feja i que do Eftado do Brafil , Maranhão , e mais Con-
quiftas , vier para eíle Reyno , òu para as lhas adjacentes

,

poífa fem evidente perigo do mar , ou CoíTario , tomar porto

eftranho
, nem nelle fazer eícala , e o Meftre do Navio, ou

embarcação de qualquer lote que feja
,
que contra a prohibi-

çaÓ defta minha Ley, entrar voluntariamente em porto ef-

tranho y por efte mefmo feito perderá os feus bens, em que
também fe comprehenderá a parte que tiver no mefmo Ná-
vio , ou embarcaçoens, e ferá degradado dez annos para ô
Eftado da índia , aonde nao poderá nunca mais fer Meilre, ou
ter occupaçao alguma de mandar

,
excepto a de Marinheiro ,

e nas mefmas penas incorreráó os Pilotos dos ditos Navios ,

e embarcaçoens e os fenhores delias , ou delles
,
que forem

comprehendidos por participantes , ou fcientes na mefma cul-

pa, álem de perderem a parte que tiverem nas ditas embar*

caçoens , incorrerão na pena de dous mil cruzados
,
quejá ef-

tava eíhbelecida por outra minha Ley , e em quatro annos de
Africa. E os Meftres dõs Návios , e embarcaçoens

, que cor-

rendo com o tempo , ou corridos dos inimigos , tomarem al-

gum porto eftranho , por nao poderem de outro modo evitar

o perigo , fe em quanto eftiverem nelle
, (

que ferá fó em
quanto naoceílar aquellacaufa ) commerciarem , confentirem,

ou permittirem que fe tire fazenda , aflucar , tabaco, ou ou-

tra qualquer derogados ditos Návios, ou embarcaçoens, in-

correrão nas meímas penas impoílas nefta Ley aos que to-

mao os ditos portos voluntariamente ; nas quaes ourrofim in-

correrão as peíToas que tirarem , ou ajudarem a tirar das di-

tas embarcaçoens qualquer dos ditos géneros , ou fazenda que

nellas venha. E para melhor obfervancia do difpoíio neflaLey;

Hey por bem
, que álem diis devaças que todos os annos hao

de tirar nefta Corte o Ouvidor da Alfandega delia , e na Ci-

dade do Porto , e Villa de Viana , os Corregedores daquella

Comarcas
, (

depois de recolhidas as Frotas ) fe poífa também
denunciar em publico , ou em fegredo dos tranfgreíTores del-

ia , por qualquer Official de Juftiça , ou peílba do povo

,

ainda que fejao cúmplices no mefmo delito ; e ficará em fua

efcolha
,
poder denunciar diante dos Corregedores da Corte ,

OU de qualquer outro Mimftro^ e em cada huma deftas manei-

ras
j
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, que façao certa a tranfgreíTaõ deita Ley , levará o de-
nunciante ametade dos bens dos culpados , os quaes manda-
rei avaliar

,
para lhe dar a eftimaçaô da dita ametade , em ca-

fo que naÕ queira fer defcuberto ,• e aos cúmplices que de-

nunciarem , fe lhes perdoará também a meíma culpa, íem que
fe proceda contra elles pela confííTaõ , que de fi mefmo fize-

raÕ, em cafo que naõ provem a denunciaçao ; e todos os mais
bens , e dinheiro que procederem das condenaçoens dos Reos
defte crime

, tirada a parte que fe applica aos denunciantes

,

fe repartirão igualmente para a criação dos Engeitados , Hof-
pital de todos os Santos defta Corte, e Redempçaõ dos cati-

vos, que poderão fer parte nos proceílbs das accufaçoens , e
condenaçoens do dito crime ; e para que venha á noticia de
todos , mando ao meu Chanceller mor faça publicar efta Ley
na Chancellaria , na forma que nella fe coílumaó publicar li-

milhantes Leys , inviando cartas com o traslado delia fob feu
fmal , e meu fello , aos Corregedores , Provedores , e Ouvi-
dores das Comarcas , para que a publiquem ^ e façao publicar

nos lugares aonde eíliverem , e nos mais de fuas Commarcas,
e fe regiftarános livros da Mefa doDefembargo do Paço , e
nos da Cafa da Supplicaçao , e Relação dos Porto. Manoel da
SylvaColIaço a fez em Lisboa a vinte e fete de Novembro
de feifcentos oitenta e quatro. Francifco Galvão a fez efcre-

\er. Rey. Por Decreto de S. Mageílade de vinte e fete de
Outubro de mil feifcentos e oitenta e quatro Joaõ Lamprea
de Vargas. Diogo Marchaô Themudo. Joaõ de Roxas de
Azevedo. Foi publicada na Chancellaria mór efta Ley de S.

Mageftade por mim D. Sebaíliaõ Maldonado
, Védor da dita

Chancellaria , perante os Officiaes delia, e de outras peífoas ,

que vinhaõ requerer íeus defpachos. Lisboa doze de Dezem^
bro de mil feifcentos oitenta e quatro.
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CONDIÇOÈS
CONTRACTO GERAL

D O

TABA
DESTES RE YNOS, E ILHAS

Adjacentes , e Prefidio da Praça de

M A Z A G A
Feito com

DUARTE LOPES ROZA,
ANTONIO FRANCISCO GORGE,
Manoel Peixoto da Sylva , Francifco Xavier Monteiro

Velho, Jozé Borges da Cunha e Souza
,
Domingos de

Magalhaens PeíTanha, e Antonio Teixeira de Moraes,

por tempo de tres annos , em preço , e quantia de

dous milhoens duzentos e dez mil cruzados j,

cada anno , livres para a fazenda Real
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^
ANNO do Nafcimento de noíTo Se-
nhor Jefus Chrifto de mil e fetecenros

e cinconta e nove , aos dezafete de
Março do dito anno^na Junta da Ad-
miniftraçaÓ do tabaco,perante os De-
putados da dita Junta , e Procura-

dor da Fazenda da Repartição del-

ia , apparecèraõ Duarte Lopes Ro-
za , e Antonio Francifco Gorge

,

Manoel Peixoto da Sylva , Francifco Xavier Monteiro Ve-
lho

, Jozé Borges da Cunha e Souza , Domingos de Maga^
lhaens Peííanha , e Antonio Teixeira de Moraes , e Íendo-Jhes

moftrado o Decreto dc Sua Mageftade de quatorze de Setem-
bro do anno próximo paíTado

, porque o dito Senhor lhes

manda rematar o Contrario Geral deftes Reynos , Ilhas adja-

centes , e Prefidio da Praça de Mazagao, foi dito por elles ac-

ceitavaõ o dito Contrario por tempo de tres annos
, que tive-

íao principio no primeiro de Janeiro de mil e fetecentos e
cipcoenta e nove , e hao de findar no ultimo de Dezembro de
mil e fetecentos e fecenta e hum , ficando todos , e cada hurn
<lelles hlJolidumy obrigados ao dito Contraólo ^ preço , e Con-
-diçoens delie, na Maneira feguinte.

L

' Com Condição
,
que pagaráo em cada hum dos referidos

tres annos, pelo preço do dito Contraólo , dous milhoens du-
zentos e dez mil cruzados , livres , e líquidos para a Real Fa-
zenda de Sua Mageílade ; e pagos em mezadas de cincoenta
edous contos de reis, cada huma, que feráÕ entregues até dez
dos mezes , que fe íeguirem aos em que fe forem vencendo, e
em quartéis de íecenta e cinco contos de reis cada hum tam-
bém pagos fimilhantemente na forma coftumada.

IL

Com Condição
,
que áíem do preço do feu Contrario , fe-

rio obrigados a pagar todas as defpesas cofiumadas , que fe

fazem com os ordenados y e emolumentos do Prefidente

,

% Minif-



Miniflro^ , e Officiaes defía Junta , conforme o que todos

vencem preícntemeníc , e fem que com tudo fe accreícente

o numero delles , em quanto durar elk Contraélo.

IlL

Com Condição , que da mefma forte feráo obrigados a

pagar o que por efte Contra6lo toca a obra pia, e os dons con-

tos fetecentos e noventa e nove mil trezentos, eíecenta reis

do vencimento dos Soldados da Ilha Terceira , cuja quantia

ferá entregue aos quartéis na Provedoria da Fazenda da mef-

nia Ilha.

IV.

• Com Condição ,
que á fegurança de todas as fobreditas fo*

íuçoens , á promptidaõ delias , e aos damnos que do Contra-

rio refultarem à Real Fazenda de 5". Mageftade , ou que ella

finta por factos illicitos dos meímos Contratadores geraes,

pofto que nao fejaô cxpreíías neftas Condiçocns, íícaráo obri-

gados todos os fobreditos em geral , e cada hum delles inJoU^

dum , e efta mefma obrigação contrahiráô quaeíquer outras

peíFoas , que com elles íorem entereíTadas nefle negocio \ pof-

to que nao aífignairem na arrematação ,
para o que foi o meí-

mo Senhor lei vido defpençar quaefquer Leys , ou difpofi-

coens de direito em contrario. Nem huns , nem outros de to-

dos os fobreditos, fe poderão efcuzar dos referidos pagamen-

tos com os motivos de lezaõ
,
compenfaçao , ou difconto , e

ainda que tenhaó origens em cafos fortuitos , íolitos , ou in-

íolitos
,
porque todos eííes benefícios de Direito ficao renun-

ciados no prefente Contrado , o qual em caíos de duvida, fe

interpretará fempre contra os ditos Contratadores geraes.

V.

Com Condição
,
que os duzentos mil cruzados , que de-

pofitarao na forma do Decreto de fua arrematação , e fe

achao no cofre do Thefoureiro geral deíla Junta , lhes íerao

Jevadosem conta nas ultimas mezadas do feu Triennio , e

2iaò de outra forte.

VI.
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Com Condição, que faltando a qualquer dos fobreditos

pagamentos , ou á obrei vancia defte Contraio de modo que
nelle, e nos que a elle íe feguirem padeça alguns damnos a
Real Fazenda de S. Mageftade, poderáõ os ditos Contrata-
dores geraes fer logo, removidos pela jurifdicçaõ voluntária

,

e expediente deita Junta , fem mais ordem judicial , ou figura,

de juizo contenciofo
, que fò terá lugar para a liquidação dos

ditos damnos ; porém cumprindo inteiramente os meímos
Contratadores geraes com as obrigaçoens deíle Contrado, lhes.

ficará por elle competindo a faculdade exciufiva , de que eí-

Jes fomente poífaõ mandar vender todo o tabaco, aílim de pó

,

como de rolo, a que na forma do Regimento poderem darcpn-
fumo

, neftes Reinos, nas^Ilhas adjacentes , e Prefidiq de Ma%
zagaõ.

VII.

* .
Com Condição , que para que o Contrario naÕ experimen*

t€i fajra, poderáõ os meímos Contratadores eícolher na Al-
fandega deíla Cidade pelos Meftres da Fabricí^ dentro de hum
mez contado da defcarga das frotas , todo o tabaco que lhes

for precifo para o referido confumo
, tomando-o por hum ra-

teio juftode todas as partidas ; edefdeo dia em que fe fizer

^fepàraçaó, e eícolha , ficarão por conta do dito Contrado
<oàQs os rolos efcolhidos , e os faraó elles Contratadores ge-
,jaes conduzir para a Fabrica á proporção do feu confumo ;

rcom deçlaraçaõ porém
, que no ultimo^nno do feu Contra-

•do, naô dará o Provedor d^Aífandega defpaclio algum para fe

conduzir tabaco para a Fabrica fem exame, e Certidão do
Eícrivaô do eftanco

,
para le computar a quantidade do refe-

jido género
; de forte que nao exceda á que fe houver con-

.fumido em outro tal apno do Contra 6]to antecedente, a qual

.quantidade íe naõ poderá exceder
, fem preceder ordem def

:ta Junta coni conheçimento de caufa juft^ para o feu deípa-
-cha

VIII.
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Com Condiçaõ ,
que havendo alguma fuperveniente falta

de tabaco por cauía accidental , ou exiíknte ,
ou prudente-

mepte recada ,
poderáó também elles Contratadores geraes

,

precedendo ordem deíla Junta embargar na Alfandega para

provimento do anno que íe feguir até mil e quinhentas rolos ,^

tomando-os pelo preço commum ,
que no tal tempo valler

captivo, e fazendo logo efcolha , e fepa ração , para que fi-

quem por fua conta , e rifco , como verdadeiramente com-

prados.

Com Condiçaõ ,
que todo o tabaco que elles Contratado-

res geraes confumirem na fobredita forma , fera vendido pelo

preço ,
determinado no Decreto de doze de Agofto de mil e

fetccentos e vinte e hum ;
exceptuando fomente o que íe

confumir na Praça de Mazagaó, onde venderão o tabaco de

íitnoftra , e Cidade, aíTim por groço, como por meudo a rafao

de oitocentos reis cada arrátel , e o de íimonte a quatro cen-

tos reis ; e o de rolo a duzentos reis»

X.

Com Condição, que naõ poderão tirar da Fabrica , Cazas

de Adminiftraçaô^ Eftancos , ou algun§ outros lugares fimi-

lhantes , tabaco algum para o darem graciofamente , ainda

que feja a titulo de propinas , ou efmoía a quaefquer peííòas

de qualquer eftado , ou condição que fejaõ fem excepção al-

guma
^
porque fó para venderem o dito género pelos precrfos

preços determinados , lhes concede S. Mageftade a referida fa-

culdade, e barateandoo , ou dando-o dc graça, ficaráo in-

curíos nas mefmas penas dos contrabandiftas , as quaes tam-

bém impõem o mefmo Senhor irrimiífivelmente aos Eftan-

queiros do meudo ,
que por tal modo venderem , ou paífarem

per fi, ou por interpolas peíToas qualquer tabaco em quartas

nrado da Fabrica ; ou Cazas da Adminiftraçaõ.

XI.
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XT.

Com Condição
,
que para que tudo fe obfcrve taÕ cumpri-

damente, como convêm ao Real Serviço de Sua Mageftade;

naõ poderá fahir da Fabrica algum tabaco em qualquer quan-

tidade por mínima que feja , fem fer pezado , marcado , e to-

mado em emmenta por ambos os Efcrivaens que fervem no

Eftanco , aos quaes , e a todas as outras pelFoas
, que concor-

rerem para fe extrahir em outra fórma , ou vender nos eíkn-

cos do meudo tabaco, contra a prohibiçaõ aíTima declarada j

ordenou Sua Mageftade , fe irrogafle , naô fó a pena de per-

dimento de feus Cilícios , mas também todas as outras que íe

achaõ eftabelecidas , contra os que dezemcaminhao eíle géne-

ro , e nas Devaças dcftes deícaminhos , que o mefmo Senhor

inanda fe confervem fempre abertas , e fe perguntará efpecial?

mente pelas tranfgreíTpens defta fua Real determinação, ,

XIL

Com Condição , que as Amoflras , que na Alfandega dqi

tabaco íe coftumaõ tirar dos rolos para conhecimento de íua

quahdade , fe reporão inteiramente nos mefmos rolos , fem
que por algum modo , ou debaixo de algum pretexto

,
pof-

iaõ íahir da mefma Alfandega , e as peíToas que delias ns ex-

.írahirem , ou concorrerem para a fua extraçaõ , incorrerão
Siãs mefmas penas aílima declaradas

XIIL

vCom Condição
, que no primeiro anno defte Contrario

,

íeráõ obrigados elles Contratadores geraes a pagarem os cin-
co mil arrares de tabaco

j que fe lhes haõ de paífar por mani-
fefto, e no ultimo anno deííe lhe fera fatisfeita outra tanta
-quantia

, que dcixaráo no fim do feu Contrario ; com decla-
ração porém , que o tabaco que deixarem na fobredi ta fórma,
lhes ferá abonado pela Real Fazenda de Sua Mageftade a ra-
zão de duzentos reis cada arrátel de Amoftra , Cidade , e Si-

monte; e de cem reis por cada arrátel de rolo ; mas a elles

Contratadores geraes , lhes ferá carregado por trezentos e vin-

Aa te



te reis cada arrátel de pode todas as fobredltas qualidades
;j

e por cento e trinta reis cada arrátel de rolo.

4-r^:uin L'--^ •ínii/-:^ XIV. •

^
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' 'Com Condição ,
que todas as Leys , Decretos , e mais Re-í

zoluçoens expedidas em favor do Eftanco contra os deícarai-

nhos , e Contrabandiftas do tabaco , fe obfervaráô inviolaveír

mente > -íem fe admitir, ou praticar em beneficio dos Trans-

greííbriss interpretação em contrario; e da meíma forte íe

cumprirão todos os privilégios , izençoens^ e liberdades ,
que

por quaefquer Decretos , e Rezoluçoens forao concedidos aos

Contratadores paliados, feus Feitores, e Adminiílradores^

e- ma.is peíloas occupadas no mefmo Contradlo , alTim paraa

arrecadação , e coníumo dos Tabacos , como para a condur

çaõ, e tranfporte deiies , naô fe pagando direitos alguns dos

que forem remetidos pela barra fora para os Portos deiles

Reynos ,
Ilhas, e Prezidio de Mazagaó ,• os que porém fe

navegarem para os Paizes Eftrangeiros por conta dos fobredi-

tos Contratadores , pagaráô todos os Direitos da fahida ,
que

pagarem os Negociantes da Praça de Lisboa.

; : . . ^ í :

H::- ,
... .. . . .ijãi . .,, XV. . .: '

-.^

- Com Condição
, que fe nao poderão , álém dos Oí!iciaes>

qae. prezcntemente íe achaõ creados por Sua Mageflade , no*,

luear pelos ditos Contratadores , mais do que hum Coníèrva^

dor , hum Adminiílrador , hum Efcrivao , e hum Meirinho

em cada huma das Comarcas deíles Reynos , e das Ilhas ad-

jacentes em que eíli verem as Cazas da Adminiftraçaô. Neila

.Cidade de Lisboa , nomearão individu:ilmente os empregos
^e adminiftraçaô, procuraçoens , e agencias neceíTariaspará

.efta arrecadação , declarando o certo numero de peííoas, que
for competente para os referidos empregos , e naõ podendo
exceder o numero

, que para eftes Officiaes lhe tem determi*.

Bado Sua Mageftade
,
por ordem fua particular.

.. . XVL • ^ - : .O^:;..

. Cora, Condição ^ x]ue quanto aos Eftanqueiros , poderáâ
^ os



os ditos Contratadores gernes nomear tres para asFreguezias
de mais de cem vizinhosjC hum íd para as de menor povoação,
conforme o coftume , e Ordens expedidas fobre dh materiao

Nenhumas outras peílbas , que naÕ fejaô do numero das que
ficao aíFima declaradas, fe entenderão privilegiadas , ainda que
tenhao procuração

, ou nomeação delles Contratadores gé*-

raes
;
porém os que forem do referido numero, gozarão de to*

dos os ditos privilégios em -toda a fua extençao , e feráõ livres-

de todo , e qualquer encargo publico , conforme a refoluçaô

jde vinte de Setembro de mil e fetecentos e quarenta edous,
preferindo íempre o privilegio do tabaco a qualquer outro pri«

vilegiojou caufa privilegiada > ícm outra excepção
, que a

das obras, que íe fizerem por efpecialiíTima Ordem de S.v

^ageftade.

. XVIL

^ Com Condição
, que em todas as caufas

j que dííTerem ref-

peito ao Centrado
, fempre feráõ ouvidos os mefmos Contra*

tadores geraes.

XVIIÍ,

, ^ Com Condição
, qiie as refidencias dos Miniííros y Gover-

nadores deftes Reynos , e das fuas Conquiftas fe naõ havereril
•por correntes , fem juntarem Certidão deíla Junta , pela qual
Woftrem haverem cumprido todas as fuas ordens , íèndo pu*
cv.ido para o dito eíFeito, o Procurador da Fazenda defla repat*
tiçaõ.

.
Com Condição

, que em nenhum cafo , nem com qualquer
motivo, por mais efpcciofo que feja

, poderão os fobredí-
tos Contratadores geraes dar praças mortas, donativos, Ou
•quaefquer purras graíiílcaçoens , íem para iíFo preceder efpe*
cial ordem, , ou expreíla reíoluçaó de Sua Mageílade; e fa-
zendo o contrnrio

, feráõ cafrigados com as penas
, que fe

.achao eílabeleeidas contra os defcaminhadores do tabaco , nas
^uaes incorrerão igualmente naõ íó;Os que íe utilifarem das
Sobreditas defpezas, mas também Os que pedindo ^ ou infí-
jiuando

, concorrerem direita , ou indireitamente
> para que

isilasie taçaõ. .. i..., , ,

^

Aa z XX,
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• XX.

Com Condição, que as mezadas , e quartéis defte Contra-

rio íe naõ poderáô nunca pagar em folhas , conhecimentos

,

ou outros alguns papeis de cobrança antigos , ou modernos ,

ainda que tenhaõ as Verbas neceíTarias , e que fejao facados

fobre os Thefoureiros geraes dó tabaco , antes íe entregarão

fempre a eftes , os ditos pagamentos em dinheiro de contado

,

para eftes defua mao, pagarem a quem direitamente pertencer;

nao podendo nunca fatisfazer do preço defte Contraio , e do

rendimento da Alflmdega , durando o tempo delle , conheci-

mentos , tolhas , ou papeis de quantia , que naó fejaó venci-

das no feu tempo; e pagando os ditos Contratadores geraes,

c Thefoureiros geraes de outro modo, fe lhes naô levará em
defpeza o que pagarem , menos que o nao façao por Decre-

tos de Sua Mageftade , ou deípachos da Junta expedidos na

conformidade das Reaes Ordens do dito Senhor.

XXI.

Com Condição, qúe os fobreditos Duarte Lopes Roza,
Antonio Francifco Gorge , e outro focio

,
que ellegerem

, pa-

recendo. lhe , aífiíliráo na Caza , aonde eftiver a Caixa, ou Ar-

ca geral A ella hirá todo o dinheiro
,
que fe receber por efíe

Gontrado. Nelía íerá guardado todo o dinheiro de baixo de

rres chaves , tendo cada hum dos fobreditos huma delias , e

a treceira Manoel Peixoto da Sylva. Também haverá tres

vros rubricados por hum dos Miniftros da Junta ,
para nelle fe

lançarem as receitas
,
defpezas ,

regulaçoens , e mais Ordens,

e negócios do Contraélo ; hum deftes livros eftará em poder

de Duarte Lopes Roza , outro no de Antonio Francifco Gor-

ge , e o treceiro íe guardará na Arca do dinheiro
,
lançando-

fe em cada hum delles com a data do dia , mez , e anno , af-

fim o dinheiro, como as obrigaçoens , e tudo o mais pcrten^

cente ao mefmo Contrario , com as declaraçoens efpeciíicas ,

e individuaes de todas as partidas de receita , e deípeza ,
que

entrarem , e fahirem, e das peííoas , de quem fe receberem,

ou a quem forem pagas ; fem que por nenhum modo haja par-

cellas efcritas , ou feitas com o titulo de dcfpezas-particulare<r.



No fim de cada mez ajiiílaráo os referidos três Chavicuía-
rios,as conras nos dous livros

, que eftiverem fóra da Aica,lan-

çando no que eftiver dentro delia, tudo o q tiver accrefcido nos
outros, conferindo todos trez para ficarem confòrmes ; con-
tando o dinheiro da Caixa , e fazendo hum termo de declara-
ção em cada hum dos referidos tres livros

, aíTignados pelos
mefmos tres Chavicularios

, pela qual confte
, que até ao tem-

po , em que íe fizerem os referidos termos , fica a conta do
Contrado averiguada , e corrente , e fervindo os reteridos
termos^ como dinheiro, que eftiver na Caixa de cargas , e
deícargas a elles Chavicularios , ou Caixas

;
para por tudo fe-

rem obrigados a dar contas, aos mais Sócios do meímo Contra*
ao.

\ XXII.

Com Condição , que ao mefmo tempo
, que fe extrahir o

dinheiro para as mezadas, ou quartéis , fe extrahirá de mais
a quantia de trinta mií cruzados cada mez, os quaes feráo
entregues a elles Duarte Lopes Roza , Antonio Francifco
Gorge , e Manoel Peixoto da Sylva, para fazerem as defpe-
zas , que cccurrerem no decurfo do reípedivo mez , fem que
com tudo poíPa eííar nunca fóra da Caixa geral dinheiro

, que
exceda a referida fomma de trinta mil cruzados , de que fem-
pre íe fará menção em todos os fobreditos tres livros. Para
ds meímos trinta mií cruzados appíicados ás defpezas diárias ,

haverá também Cofre com duas chaves , das quaes terá huma
Duarte Lopes Roza, outra Antonio Franciíco Gorge; ío^
vier a faltar alguns dos tres Chvivicularios aíTima referidos , fera
o feu lugar fiibífituhido por outro Sócio da meíma Companhia,
edos que aíTignaraõ o termo da arrematação do mefmo Con-
trario.

XXÍIL

Com Condição
, que na Cidade do Porto haverá outra Cai-

xa geral de tres chaves, para o dinheiro do Contraio com a
mefma formalidade eífabelecida para a de Lisboa ; e outro
reípeclivo Cofre com duas chaves para as defpezas diárias,
regido também como o deíía Corte

; íó com a diíFcrença de
que nelle naò entrarão mais de íeis mil cruzados.

Bb XXIV.
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XXIV.

Com Condiçaõ ,
que todas as nomeaçoens ,

gulas, letras,

recibos ,
defpezas , cartas , ordens , e mais papeis concernen-

tes ao dito Contraio geral , fe expediráó , tratarão , e gira-

ráó aíTim neftes Keynos, e fuas Conquiftas , como em qual-

quer outro Paiz da Europa , debaixo da aíTignatura delles

,

Roza , e Gorge juntamente , de forte
,
que ambos aíTignem

em nome da Companhia , e que íó fejao válidos os papeis

por ambos aíTignados
;
porém lendo por hum delles íómente

,

naó teráò alguma vallidade.

XXV.

Com Condição ,
que nenhum dos ditos Caixas , e mais So^

cios deite Contrado , em quanto durar o tempo delle, pode-

rá, nem direéUí nem indireQamente fazer negocio algum ^

ou em Tabaco de qualquer qualidade que feja athe agora uza-

da , ou de novo inventada , aífim neftes Reynos , como fora

delles , ou em qualquer outro género , em que fe faça nego-

cio pelo meímo Contra6)o por conta delle , e a bem da mefma

Sociedade , debaixo da pena de perder para a Companhia , nao

fó os cabedaes , com que fizer o dito negocio particular , e os

íotereíTes deííe ; mas também o tresdobro da dita importância,

e iílo tantas vezes , quantas fuccederem as ditas tranfgrefloens,

lançando-fe nos Livros , e na Caixa geral, o que fe receber

por' eftas penas , para fe incorporar no cabedal da meíma

Companhia.
XXVI.

Com Condição ,
que pagarão todas as defpezas ,

que fe fi-

zerem com as manufa6luras , e fabricas ; e outrofim pagaráo

as efmollas , que coftumavao , e coftumaô hir na folha , e fi-

nalmente todos os gaftos concernentes a efte negocio , fem-

pre debaixo de arrecadação Real. A importância dos ordena-

dos dos Miniftros , e Officiaes , e efmollas ,
entregarão com

feparaçao ao Thefoureiro geral , para que por fua maô fejao

pagos por folha ,• e quando algum dos ditos Officiaes fcja mal

procedido , o faráó prezente para que Sua Mageftade , haven-



5^
do jufta queixa , o mande ti»*ar da fua occupaçao , e pôr nel-

Ja outro , que lhe parecer ; com declaração
,
que os ordena"

dos , e defpezas da Alfandega , naõ feráõ obrigados elles con-

tratadores a pagar , e feráó íatisfcitos por conta da Fazenda

Real.

XXVII.

Com Condição ,
que outrofim fe obrigao elles Contratado-

res a comprar , e pagar de contado todos os tabacos
,
que

lhes forem neceíFarios para o confumo do feu Centrado , Ef-

tancos defte Reyno, Ilhas , e Prezidio de Mazagaõ , os quaes

fe lhe efcolheráo na Alfandega do dito género , como fe fez

,

e obfervou no tempo dos Contrários paliados ;
e da mefma

forre fe continuará na Fabrica a veíloria , com aífiílencia do

Efcrivaó delia
,
pagando-fe os ditos Tabacos , fegundo a fe-

paraçao da fua qualidade, pelos mefmos preços
;
porque fc

pagarão nos ditos Contraélos ; e havendo alguma jufla caufa

fuperveniente , que peça fe alterem os ditos preços , fe ajuí-

taráô com as partes a arbítrio da Junta ; e no que toca ao Ta-

baco que houverem de mandar para os Portos permitidos nos

ditos Contrários , fe obfervará com elles Contratadores ge»

raes o mefmo
,
que fe praticava com os ditos Contratadores

paífados , em tudo o que naó for contrario ao prezente,

XXVIII.

Com Condição ,
que os Meftres

,
Apalpadores , e Traba-

lhadores do Eiíanco , aífiííiráo na Fabrica com todo o cuida-

do
,
quando elies Contratadores geraes lho ordenarem , fem

que lhes poílao alterar o preço coílumado de feus falarios ,* e

achando os ditos Contratadores, lhes convêm moderar os di-

Tos falarios , o poderáo fazer , mas naõ obrigallos á dita afi

fiílencia , e trabalho.

XXIX.

Com Condição
,
que elles Contratadores geraes feráõ obri-

gados a entregar todos os pretexos , que contém em fi a Fa-

brica , os quaes fe entregarão por inventario
,
quando entra-

rão no primeiro anno do Contrado antecedente
,
que teve

Bb 2 princi-
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principio no primeiro de Janeiro de mil e fetecentes e cincoen-'
ta e féis, para os reítituhirem na mefma conformidade, e da
mefmaíorte, que os receberão , e as Gazas da dita Fabrica

^

CUJOS reparos menores para a ferventia do dito negocio , fa-

raó por conta delles Contratadores geraes, e os mayores man-
dará fazer, e fatisfazer Sua Mageftade , e no cafo que na di-

ta Fabrica haja algum accidente , o que Deos nao permita,
de incêndio, ou ruina

, ou em outra forma , nao íicaráo el-

Jes Contratadores geraes obrigados ao feu reparo , nao fen-
do acontecido por culpa, ou negligencia íua.

XXX.

Com Condição, que os Guardas, que fe mandão metet
nos Navios das Frotas ,

logo que chegaõ , e faõ pagos pela
Fazenda Real , feráo nomeados pelos Miniftros , e Secreta-
rio da Junta ; e os que eiles Contratadores quizerem meter
para mayor arrecadação do feu Contraio, os pagaráõ , e no-
mearão ; como também querendo elles Contratadores

, que fe

metao abordo dos ditos Navios, Miniílros , feráó pagos á
íua cuíla , na forma que fe obfervou no anno de mil e fete-

centos e hum.

Com Condição
,
que os privilégios concedidos aos Eíían.

queiros
,
que hcao declarados na Condição dczafcis , tenhao

inviofavel obfervancia na forma do Regimento,- e para que
aílim fe execute pelo muito que convém^ aos intereíTes da Fa-
zenda Real

, fe ferviráSua Mageíiade mandar expedir as Or:
dens neceíTarias,

XXXII.

Com Condição
,
que nos embarques do tabaco que Ce nave-

gar pelo tempo do íeu Contrado para fora do Reyno, íe
obfervará a forma que de prefente fe obíerva

,
que he , na5

hirem para bordo, fem o Guarda raór, e dous Guardas; e
nao íe apartaráÓ eftes Oííiciaes do Navio, até hir de todo pe-
la barra fora

; porem-fe marcas em todo o tabaco, que fe em-
barca para fora do Reyno

, e ej» cada rolo, marca particular
delíes Contratadores geraes ; aíTiftirem elles , ou as peíToas

* que



que nomearem ao defpacho da fahida , fazendo termo os deí-

pachadores , e darem fianças a mandar vir Certidoens^ de co-

mo defembarcou o tabaco nos portos para onde foi defpacha-

do , fendo aífignadas as ditas deícargas pelas peíToas, que os

ditos Contratadores geiaes tiverem no taes portos , que feráõ

os permitidos geralmente á mercancia , e naõ os incorporados

nefte Contrado,a qual forma he a q adualmente fe pratica, em
que fe naõ mudará coufa alguma , antes fe obfervará invio-

Javelmente ; achando-fe fahir algum tabaco íem marca , fe jul-

gará por perdido para elles Contratadores , com todas as penas

eiveis, e crimes , que fe tem promulgado contra todos os

TranfgreíTores , mandando lhe Sua Mageíiade paliar todas as

Ordens neceífarias, com todo o aperto para oeífeito referido f

e íe declara, que os portos vinculados a eíle Contra6l:o j faõ os

que há defte porto até o de Malega incluílvamente
,
para os

quaes elles Contratadores geraes unicamente poderáõ nave-,

gar todo o tabaco, que lhes convier, pagando os direitos,

^ue pertencerem a Sua Mageílade ; com declaração , que pa-

ra o continente de Gaftella , que he de Cádis, até Alicante, nao

^mandaráÓ tabacos fem licença da Junta , que lhes permitirá

mandarem todo , o que naõ poíTa fervir de damno ao Con-
traio.

XXXIII.

Com Condição, que na Cidade da Bahia, e Pernambuco,
fe obfervará naõ fó o Regimento deíla Junta , mas também o

que Sua Mageílade mandou dar, para o governo da Alfan-

dega do tabaco, em dezaíeis de Janeiro de mil e fetecentos e

cincoenta e hum , e para que a arrecadação do mefmo géne-

ro na referida Cidade da Bahia , tenha inviolável obfervancia

,

mandará o mefmo Senhor recordar as Ordens , que fe tem
paílado fobre eíle efieito aos Infpeélores da mefma Cidade, pa-

ra que guardem tudo o que fe tem encarregado nellas ; e que

o mefmo fe fará aos dous Governadores das . ditas duas Capi-

tanias, para que nao coníintaõ fe alterem os preços
,
que nos

Regimentos fe declarao nem também carregarem-fe taba-

cos em Navios alguns de Naçoens Eftrangeiras , que forem

áquelles portos ; porque a elles fó lhes ferá permirtido com-
prar o que lhes for neçeífario para o gaílo da viagem , confor-

^me a gente de ,cada hum delles. _
Cc ^ ' XXXIV.
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COm Condição , que para mais exaílamente fc evitarem os

defcaminhos , que produzem os tabacos , que vem nas Fro-

tas dos regiftos , mandará Sua Mageftade paílar Ordens aos

Ihfpeiflores da Bahia
,
que em cada Navio

, que fe pozer á

carga , mera hum guarda ajuramentado com termo feito pa-

ra que regifte todas as caixas , barriz, fexos, e caras de aí-

fucaT, que íe embarcarem, cachando algum tabaco dezem-

caminhado , ojulguem logo por perdido, remetendo-fe ao Ef-

tanco Real deita Cidade , aonde fe tomará rezaõ da toma-

dia , que fera para elles Contratadores geraes , da qual dará^

metade do valor do dito tabaco ao guarda que a fizer, a ra*

zaô de duzentos reis por arrátel, o de pó, e cem reis pelo

de Fumo , álem do feu falario, que tiver por dia ; no mani-

fefto
,
que os ditos Infpedores mandarem ao Tribunal da Jun-

ta, e Alfandega , viráó os nomes dos ditos guardas
,
para

que acontecendo achar-fe na defcarga algum tabaco dezemr

caminhado, fe faiba qual foi o que obrou com ommillaô , ou

malicia
,
para fe proceder comra elle. ^ , . i

. XXXV.

, Com Condição, que os tabacos innuteis dás Frotas paíTadas

,

^ue fe acharem na Alfandega, e na Fabrica do Eílanco Real

defta Corre
, que feus donos deixarão de defpachar , e dar fa-

hida
,
por lhe nao ter conta pela má qualidade delle , Sua Ma-

gcílade mandará pôr Editaes, para que em tempo determina-

do os defpachem , e tirem , e naõ o fazendo , fe ponhaõ em
pregão a quem por elles mais der, para pagamento dos feus di-

reitos, comofe tem feito varias vezes, e o que fe naÕ puder

aproveitar, fe queimará , para o que a Junta mandará paí-

íar as Ordens necefiarias. >

XXXVI. • T

Com Condição , que as Leys eflabeíecidas , em que fe pra*

hibem todos os Tabacos eítrangeiros , aíTim de rolo , como
de pó nefte Reyno, Ilhas adjacentes , e Praça de Mazagad,

fe
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íe obfervem ínviolavelmente, íe executem as penas nellas co-

minadas ; e da mefma maneira tenha obfervancia a Ley con*

tra a Erva fanta , e confeiçoens , com que fe fabrica , e vicia

iiefle Reyno ^ o Tabaco do Eítanco.

XXXVII.

Com Condição , que fendo precizo > mandará Sua Magef-

tade repetir os Bandos , que fe deitarão nefta Gort^ , e iias-Pro-

•Vincias a reípeito do Tabaco , que vendem os Soldados , im-

pondo-lhes novamente aos Cabos , o cuidado , e diligencia de

frobibirem efte defcaminho
,
por nafcer defta relaxação gra-

viííimo prejuizo á Fazenda do m^fmo Senhor , e ao Contra-

rio, como quotidianamente fe eftá experimentando j por quan>

to o Tabaco que vendem os fobreditos Soldados 3 pofto que

algum compraô no Eftanco Real em folha , he por elles feito

em pó , com miftura de diferentes ervas nocivas , e^com taba-

co eftrangeiro , a fim de o accrefcentarem , e terefti mais Iu«

çro, e também vendem tabaco eftrangeiro.

XXXVIIL

Com Condição ,
que Sua Mageftade mandará obferVar eíh

todas as Comarcas do Reyno , as penas importas fobre os dèí-

caminhos do Tabaco , para o que a Junta , lhes mandará paí-

íar as Ordens neceííarias
,
para que as ditas penas fe obfervem

Ínviolavelmente, nos Tranfgreífores.

XXXIX.

Com Condição , que o Guarda mor , e feiís Offieiàes , vi*

fitem todos os barcos grandes , e pequenos que entrarem dá
barra para dentro porque a experiência tem moíírado

,
qué

doze Navios que fahera pela barra fora com carga de tabaco,
t) tornaô a introduzir neíia Cidade , e nas Terras álém do Te-
jo , e o dito Guarda mor nas entradas das Frotas , dê bufca
ém cada Navio, na fórma qUe ashc aqui fe obfervou.

Cc z XL



Com Condição , que fendo neceíTario em qualquer Terra
defte Reyno para alguma deligencia competente aos defcami-

nhos de tabaco , vallerem-fe de alguma gente de Guerra de pé,
ou de Cavallo , ferá Sua Mageftade fervido mandar aos Go-
-vernadores das Armas , para que lhes dêm toda a gente , que
pedirem feus Procuradores, e o mefmo fe obfervará com os

-Miniftros defle Reyno, para que lhes aíTiflaô feusOfficiaes,

-dezocupando-fe de qualquer deligencia
, para accudirem a evi-

-tar qualquer deícaminho , e fazerem alguma prizao , advertin-

do- fe-lhe , que das ommiíFoens , com que fe houverem ^ fc

-lhes tomará conta na Rezidencia.

/ XLI. •

Com Condição, que os privilégios concedidos aos Eílan-

queiros das Províncias do Minho , Beira , Tras-os-Montes , e
Comarca da Eftremadura , a reípeito de fe lhes nao fazer o fi-

lho
, ou creado que eftiver vendendo tabaco , Soldado , os

mandará Sua Mageftade inviolavelmente guardar , de for-

«te , que fique privilegiado de naõ íer Soldado o Eftanqueiro,
e hum filho feu , fe eftiver vendendo tabaco, ou hum creado
.que o venda,' qiinndo nao tenha filho , na forma do Regimen-
io ; eo dito privilegio fe entenderá , como fica declarado,
quanto ao numero, o que fe difpoem na Condição dezafeis ; e
fobre a obfervancia dos ditos privilégios , fe praticará a Refo-
luçaÔ dc Sua Mageftade de vinte de Outubro de mil fete cen-

tos e cincoenta , tomada em Confulta defta Junta , o que fe

entende naõ havendo occurrencia preciza , e neceflaria ; por-

que nefte cazo, prevalecerá a dita neceífidade ao dito privi-

legio
, e izençaõ ; e naõ o havendo , como o produólo defte

negocio eftá applicado á defenfa defte Reyno , he bem que os

que trataõ delle , gozem o dito privilegio
, para que fe defvel-

Jem em evitar os íeus deícaminhos, e cada hum em feu def-

trido, faça prender aos delinquentes , e obre em tudo com
cuidado

,
para fe confervar no dito privilegio.

XLÍI.
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XLIL

Com Condição
, que elles Contratadores geraes , feus Ad-

miniftradores , Feitores , e Eílanqudros
, poderão uzar de

todas as armas ofenfivas , e defeníivas , ainda as prohibidas
pela Ley noviíTmia , a qual Sua Mageíbde foi fervido diípen-
^ar, por Refoluçao fua de dezanove de Dezembro de mil e
fete centos e quarenta e hum , tomada em Confulta da Meza
<lo Dezembargo do Paço ; trazendo-as por todo o ReynO,
íem lhes ferem tomadas íalvo fe forem achados

,
que com el-

las fazem o que nao devem ; e que todas as carruagens que
Jhe^ forem neceíTarias para a conducçaó dos tabacos , fe lhes
nao tomaráõ , e fe lhes daráô em todas as Terras das Provin-
das

,
onde íeus Procuradores, Adminiftradores , e Feitores

as pedirem
,

e fe lhes nao poderáõ tomar , hindo em conduc-
^aõ dos ditos tabacos, nem tao pouco, as em q andarem os di-
tos feus Procuradores , e Feitores, que gozaráõ de todos os
privilégios, hberdades, e apozentadorias

, que gozaõ , lo-
graõ

, e Jogravao todos os mais dos antecedentes Contrados
;

nem alterarem-fe os alugueres das cazas , nem taõ pouco das
carruagens que procurarem.

:
Com Condição

, que Soa Mageíiade íhes concederá facul-
dade , para que elíes Contratadores geraes paílaô pôr no Lu-
gar de Belém

, huma Caza de arrecadação
, com Feitor , Mei-

rmhoj e Efcrivaò, fendo-íhes necefíario para regiílarem os
Barcos

, que entrarem da Barra para dentro , ou outras quaef*
quer embarcaçoens , ainda que em franquia eftejao , íendò
daquellas que íe coftumao vizitar , e eíles nao poderáõ paíTar
íem regiftar na dica Caza , e ferem bufcadas e eíia mefma
Caza de arrecadação, ou outra íimilhante

, poderão pôr no
lugar de Cacilhas , ou em outro qualquer Porto de mar , dos
defte Reyno, a cujos Officiaes, pagarão elles Contratadores
geraes

, e aos que nomearem
, lhes mandará Sua Mageftade

paílar provimento pelo Tribunal da Junta.

Dd XLIV.
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XLIV.

Com Condição
,
que elles Contratadores geraes , teráo livre

faculdade para poderem mandar fabricar, e vender por fi , ou

poF ieus Procuradores, e Rendeiros em forma de Eílanco , co-

mo fe pratica , todos os tabacos de pó , e de rolo
,
que neí-

tes Reynos fe gaílarem , em que fe comprehende o Algarve,

Ilhas dos Açores , da America , e Porto Santo
,
pelos preços

eftabelecidos por Decreto de doze de Agofto de mil e fetecen-

tos e vinte e hum , e o mefmo poderáô hzer no Prezidio de

Mazagaõ, também pelos preços, que na Condição nove fe

declarao \ e o tabaco aíTim vendido pelo groço , como pelo

meudo , fe nao poderá vender por mayores , ou menores pre*-

ços ,
que os eftabelecidos no Regimento , que fe mandou im-

primir em virtude do Decreto : que feráô obrigadas todas as

peífoas , que vendem o dito tabaco , a terem-no publico , aí-

fignado pelo Secretario da Junta \ e fazendo elles Contrata-

dores o contrario, incorreráo nas penas dos Tranfgreífores

,

aíTim elíes , como feus Adminiftradores , Rendeiros , c Eftan.

queiros»

XLV.

Com Condição ,
que elles Contratadores geraes, poderão fa-

^er íegundos arrendamentos ás peífoas que lhes parecer dentro

do tempo do feu Contraio, com declaração , que eftes , e feus

Fiadores lícaráõ pela importância de feus Contraélos também

obrigados immediatamonte ; para o que aífimeftes, como os

feus Fiadores íe obrigaráo , e manifeílaráo á Junta; e elles

Contratadores geraes nao poderáô ajuítar com os ditos íegun-

dos Contratadores ,
Condiçoens fem que primeiro fcjaò viftas,

examinadas , e approvadas na Junta , e em outra forma naô

teráõ vallidade alguma , nem por elias íerá obrigada a Fa-

zenda Real.

XLVI.

Com Condição, que as efcolhas, que fizerem na Alfande»

ga, dos tabacos neceífarios para o coníummo do íeu Contra*

d:o , fe confervaráõ nos Armazaens delia, e delles fe hiráõ deí^

íribuhindo para a Fabrica , á proporção do confummo ,
que

na
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na mefrna Fabrica houver defte genéro*

XLVIL

Com Condição , que Sua Mageftade ferá fervido mandar
eícrever aos Prelados de todas as Religioens deíle Reyno

,

naÕ concorrao para defcaniinho algum de tabaco
, pondo par-

ticular cuidado , em que os íeus fubditos íe abílenhaõ dosmef-
mos defcaminhos , com cominação , de que confiando ao mef-

mo Senhor o contrario , uzará com elles Prelados de huma fe»

vera demonílraçao.

XLVIII.

Com Condição
,
que Sua Mâgeflade ferá fervido mandar

declarar pelo Secretario de Eftado a alguns Cavalheiros dos
principaes , o defprazer , que caufaráo ao mefmo Senhor

,

que elles uzem de tabaco Caflelhano j e rapé, ou outro al*

gum Eílrangeiro : tendo entendido, que fe continuarem , oii

coníentirem que em fua caza fe recolha efíe género , ínan.

dará proceder contra elles na fórma que difpoem a Ley ^ què
prohibe o uzo dos referidos tabacos.

XLIX.

Com Condição
,
que a Junta dará providencia, e fórmâ

conveniente , ejuíla , pela qual os Miniftros fubalternos def"

ta Adminiílraçao, hajao de proceder executivamente contra os

devedores delles Contratadores geraes , e de feus fegundo^

Rendeiros , fem que fe falte aos termos de Direito.

L.

Com Condição
, que Sua Mâgeflade lhes permittírá nomeá-

rem Confervadores nas Terras do Reyno , conforme a Con-
dição quinze

f fendo pagos á íua cufta , paíTando-fe Os pro-

vimentos neceílarios, com declaração
, que lhe pagaráõ o fcu

falario na fórma do Regimento.

Pd 2 LI
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LL

Gom Condição, que querendo elles Contí^atadorcs geraes

adminiíliar , arrendar, ou trafpaíTar algumas Comarcíis def-

tes Reynos , Cidades , Villas
,
Lugares , Ilhas adjacentes, ou

Praça de Mazagaô ,
feparadamente , para lhes darem tabaco

do Eftanco para provimento delles, o poderáó fazer , fem que

Sua Mageftade lho embaraíTe , nem nenhum iMiniftro feu e

XiSíó pagaráô as taes peílbas , nem elles Contratadores geraes,

feus Adminiílradores , e mais peíToas occupadas no dito Con-

íra6lo, Ciza , nem outra alguma impofiçaó, ou Portagem,

nem Portos Secos , pelos lucros que tiverem no tabaco.

, LII.

Com Condição
,
que em quanto durar o arrendamento del-

les Contratadores geraes , ou depois de acabado , poderáõ

cobrar tudo o que íe lhes ficar a dever
,
procedido do dito ta-

baco, dos feus Eftanqueiros, Feitores, e Adminiílradores

,

ou quaefquer outras peíFoas
,
por via executiva , e da cadeya,

aíFim , e da maneira , que íe cobraô , e executao as dividas,

que fe devem á Fazenda de Sua Mageílade ; e aflim elles di-

tos Contratadores geraes, como feus Rendeiros , Adminiílra-

dores , e Eílanqueiros feráo izentos de terem Éguas de crea-

,ça6 _,
fem embargo do Regimento das Caudelarias

, que nef-

-ta parte houve o meímo Senhor por derogado , em Refoluçaô

fua de vinte e fete de Outubro de mil e fete centos e trinra e

<]uatro e da meíma forte , nao íerao obrigados ás Compa-
nhias, nem a outro qualquer encargo militar, e de tudo fe-

ráo izentos, e privilegiados, e fe lhes pallaráõ as Ordens j e

Provifoens necelFarias.

: LIII.

Com Condição
, q os Superintendentes, Confervadores, Pro-

vedores, Corregedores, Ouvidores, Juizes de Fora, e todas as

mais Juftiças deftes Reynos , Ilhas adjacentes , e Prezidio de

Mazagao , feráo obrigados a dar varejos em quaefquer Cazas,

Barcos ,
Quintas , e Navios , ou quaefquer outras partes

,

onde



onde houver noticiíT, ou furpcird , fe vende, piza, femêa

,

ou recolhe tabaco y fem fer do Eílanco de Sua Mageftade , e
procederão contra os culpados na fórma da Ley , e as culpas,

e autos que fe fizerem , íe remeterão ao Juiz Confervador ge-

ral do tabaco deíla Corte , ou aos Superintendentes das Pro-
víncias, ou Miniftros que tiverem efte negocio a feu cargo,

no deítrido em que fe acharem os taes deícaminhos.

LIV.

Com Condição
,
que a elles Contratadores geraes , feus Ef-

tanqueiros , Adminiítradores
, e Feitores , fe Jhes nao pode-

rão tomar cazas de apozentadoria , antes fe lhes mandarão dar
nefta Cidade pela parte que toca , na fórma coííumada \ e nas
Comarcas , e Ilhas

, pelos Corregedores , ou Provedores dei-
las , e nas Villas ; pelos Juizes de Fora , ou outras quaeíquer
Juftiças.

LV.

Com Condição
, que o tabaco

, que os Eflrangeiros com-
prarem nas Fabricas Reaes, e Cabeças de Comarcas para le-

varem para fora do Reyno
, feráo izentos de pagarem direi-

tos nas Alfandegas dos Portos Secos , como fe acha julgado
por fentença do Juizo dos Feitos da Fazenda , e Refoluçao
de Sua Mageílade , e ultimamente

, peia de cinco de Setem-
bro de mil e fetecentos e quarenta e hum

^ que baixou ao
Concelho da Fazenda.

LVL

Com Condição
, que elíes Contratadores geraes , e mais pef-

^as, que fe occupaõ no expediente da Fabrica
, e Contra

-

òlodeíle género, feráo izentos da contribuhicaõ do quatro
e meyo por cento

, peio que reípeita aos lucros , que podem
ter no Contraio

, e mais empregos do expediente do mefmo -

como também feráo ízentos de Thefoureiros dos mefmos qua-'
tro e meyo por cento, como fe mandou declarar à Junta dos
Tres Eftados, por Refoluçao de vinte e fete de Julho de mii
letecentos e quarenta e tres.

^ '

Ee. - LVIL
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LVII.

Com Condição ,
que os tabacos ,

que elles Contratadores

geraes remeterem pela barra fora para os portos dcíles Rey-

nos , Ilhas adjacentes a elles , e Prizidio de Mazagaò , para o

coníumo do leu Contraído , nao pagaràõ taras dos barriz

,

ou canaílras ; o que Sua Mageftade refolveo por Decreto de

vinte e nove de Julho de milTetecentos e quarenta e três.

LVIII.

Com Condição ,
que elles Contratadores geraçs , e Co-

marqueiros defte Contrado
,
gozaráô do mefmo privilegio do

foro concedido aos Rendeiros da Fazenda de Sua Mageftade ,

conhecendo de fuas caufas os Juizes Ordinários das mefmas

Terras , em que refidirem por occafiaô dos mefmos Contrá-

rios, o que o meímo Senhor foi fervido declarar por Reíòluçao

de cinco de Mayo de mil fetecentos e trinta c oito, tomada

cm Confulta da Junta.

LIX.

Com Condição, que álém das Condiçoens referidas , lhes

concederá Sua Miigeftade as mais , que elles Contratadores

geraes pedirem para augmento da Real F.)zenda , nao re-

pugnando alguma delias, ás fobrediras aqui expreíTadas, e

declaradas , e contheiidas no termo ; e auto de fua arremata-

ção , as quaes feráõ primeiro viftas , e approvadas por efte

Tribunal para as coníultar a Sua Mageílade.

E com as ditas Condiçoens , e com as mais
,
que Sua Ma-

geftade for fervido conceder-lhes , fe obrigaô elles Contrata-

dores Duarte Lopes Roza ,
per fi , e como Procurador de

Domingos de Magalhaens PelTanha, e Antonio Teixeira de

Moraes ; Antonio Francííco Gorge , Manoel Peixoto da Syl-

va
,
per fi , e como Procurador de Jozé Borges da Cunha e

Souza , Francifco Xavier Monteiro Velho ,
por fuas pef-

foas , e bens ao preço do dito Contra6lo , e o acceitáraõ,- e

os ditos Deputados , e Procurador da Fazenda fe obrigao em
nome
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nome de Sua Mageílade a lhes fazer bom , tudo o aqui decla-
rado pelos tres annos defte Centrado, em fé do queaíTi.
gnárao neíle livro dos Contratos, com os ditos Contratadores
geraes, e lhes mandaráò dar o traslado delle aííignado

, por
dous Deputados da Junta, para o mandarem imprimir, fe

Jhes parecer, e requererem o cumprimento delle, a todos os
Miniílros,e peíToas a quem tocar,aos quaes mandão o cumpraõ,
e guardem como nelle fe contém, eemcadahuma de fuas Con-
diçoens he declarado , fem contradição alguma. Nicoláo
Mongiardino o fez em Lisboa a vinte de Março de mil fe-

tecentos e cincoenta e nove. João Gomes de Araujo a fez
efcrever.

Jozé Smoens Barboza de Azambuja,

Domingos Lobato Quinteiro,



itz

U ElRey faço faber , aos que efle Al-

vará virem
,
que a mim me foi prezen-

re o Contrado antecedentemente eícrito

dos Eftancos do tabaco deíles Reynos

,

Ilhas adjacentes , e Prezidio de Maza-

gaÕ , feito no Tribunal da Junta da fua

adminiftraçao , oom cs Contratadores

Duarte Lopes Roza , Antonio Francif-

CO Gorge , Manoel Peixoto da Sylva , Franciíco Xavier

Monteiro Velho , Jozé Borges da Cunha e Souza , Domin-

gos de Magalhaens Peííiinha , e Antonio Teixeira de Mo-

raes, em preço , e quantia de dous milhoens , duzentos e

dez mil cruzados cada anno , forros para a minha Real Fa-

zenda ; o qual approvo , e ratifico pelos tres annos nelle de-

clarados , que tiverao principio em o primeiro de Janeiro

,

de mil e fctecentos e cincoenra e nove , e haõ de findar no

ultimo de Dezembro , de mil feteeentos e fcJTenta e hum , e

mando fe cumpra, e guarde tao inteiramente, como nelle ,

e cm cada huma de íuas Condiçoens fe conthem ,• pofio que

nao pan;e pela Chancellaria , e que feu eíFeito haja de durar

mais de hum anno , fem embargo da Ordenação do Livro

fegundo , titulo trinta e nove , e quarenta , que o contrario

diípoem. Lisboa vinte dc Março de mil feteeentos e fin-

coenta e nove.

Alvará



J^^^ Lvarây porque V.Mageftadehaporhemj approvar

o Comraão geral do TahacOy feito com os Contratadores Duar-

te Lopes Roza , Antonio Franci/co Gorge , Manoel Peixoto

da Silva y Francifco Xavier Monteiro Velbo
y Jeze Borges

da Cunha e Souza y Domingos de Magalhaens PeJJanha y e

Antonio Teixeira de Moraes ,
por tempo de tres amms , em

preço de dous milhoens , duzentos e dez mil cruzados cada an-

uo , livres para a Fazenda Real , como nelle , e em fuás Con^

diçoens Je declara,

- ' -y^

Para V. Mageflade ver.

^ozé Simoens Barboza de Azamhiij0»
ir

Domingos Lohato Qííinteiro,

1.

^oaÕ Gomes de Araujo , o fiz eferever.

Nfcolão MoTígiardmo , o Fez*

Ff DOM
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POR GRAÇA DE DEOS
v.- Rey de Portugal , e dos Algarves

, dáquem , e dáíem Mar
.

' em Africa ^ Senhor de Guiné, e da Conquifta
,
Navegação

,

* Commercio de Ethiopia , Arábia, Períia, e da Índia ,.&c.

Faço faber a vós . ,

que eu paíTey hum Alvará por, jnim aíTinado , e paíTado por
minha Chancellaria , do qual o traslado hc o íeguinte.

U ElRey faço faber aos que effe meu
Alvará d€ Ley Adirem

, que pela grande

utilidade que íe fegue a meus Povos, de fe

confefvar,e aumentar o rendimento do Ef-

tanco do Tabaco^ pois por efle efFeito que
íe me offereceo em Cortes , íicárao alivia-

dos de outras contribuiçoens
,
que pediaõ

as neceííidades do Reyno , e por efla

meíma razão convém ao bem publico, evitar todos cPj meyos,
que podem fer dnmnofos ao dito rendimento , hum dos quaes
le me reprefeníou fer o do ufo da Erva Santa, que muitas

peíroars tomaô em lugar de tabaco , com que fe diminue ogaf-

to delle
, que por eílâ mefma razão fe fazem defía erva algu-

mas fementeiras, álem da que naturalmente nafce nas terras;

e querendo acudir a eíle prcjuizo. Hey por bem de prohibir

o ufo da Erva Santa , e outrofi a fementeira delia , de mo-
do que nenhuma peííoa a femee , ou fabrique em fuas terras,

c fazendas , aííim próprias , como as que trouxer de renda ; e

os que o contrario fizerem , incorrerão nas mefmas penas

,

que por minhas Leys fao importas aos que femeaõ , ou fa-

bricaõ tabaco; e fe alguma nafcer naturalmente , mando que
fendo em lugares públicos , os Officiaes de Juftiça , e os do
tabaco a arranquem logo que a vejao , ou delia tenhao noti-

cia ; e fendo em quintas , terras , ou quintaes de peíToas par-

ticulares , feus donos ^ ou rendeiros delias as naõ tiverem ar-

.
- rançado

,
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rnncado
,

as podei áo arrancar os Míniílros , e Officiaes de
jnftiça , e do rabaco, e por feii mandado

, para o que pode-
rão entrar nas ditas terras

, ou cjuaefqiier outras fazendas
,

a que lhes dará coníentimento fob as penas importas aos que
encontrão

, defobedecem
, ou reíiftem aos Officiaes de mi-

nha Fazenda
, e Jufliça ; o que tudo inteiramente cumprirão

os Míniílros , e Officiaes de Juíiiça ; e íe lhes dará em culpa
em fuás reíidencias, a que tiverem em nao procurarem a ex-
tinção deílaerva. Pelo que mando ao Preíidente , e Defem-
bargadores do Paço , Regedor da Gaza da Supphcaçao, Go-
vernador da Relação do Porto , e outrofi a rodos os Prove-
dores, Corregedores, Ouvidores

, Juizes
, Jufliças , Offi-

ciaes, e peíToas deftes meus Reynos , e Senhorios
, cumpraõ,

c guardem eíle Alvará , e o façaõ inteiramente executar-co-
ino nelle fe contém

; e para que venha á noticia de todos , e
fe nao polia allegar ignorância , mando ao meu Chancelíer
Mor do Reyno , ou a quem feu cargo fervir

, faça publicar
na Chancellaria efte meu Alvará em forma de Ley

, que terá
forças deíla , e enviar a copia delíe íob meu fello , e feu final,
a todos os Corregedores, Ouvidores das Comarcas defte Rey.
no, caos Ouvidores das terras dos Donatários, em que os
Corregedores nao entrao por correição

, para que a todos íe-
ja notório

, e façao publicar cada hum nas terras da fua jurif-
diçao, é fe dar á execução o que por ella ordeno ; e fe re<>iA
tará nos hvros do Defembargo do Paço , Caza da Supphcaçao;
e Relação do Porto

, onde íimilhantes Leys fe coílumaõ re-
giítar. Bras de Oliveira o fez em Lisboa a vinte e hum de Ju-
nho de mil fetecentos e tres. Francifco Galvão a fez eícrever.

R E r.

Duque Prepdeme,

Alvará com força de Ley
, porque Vofja Mageftade ha por

bem de prohtblr o tifo da Erva Santa , e outrofi as fementeiras
delia, de jnodo que nenhuma peffoa a femee , ou fabrique emitias
terras, efazendas

, afim próprias , como as que trouxerem de
renda

, Job as penas atrás declaradas,

'
. : r

Para Mageílade ver.
Tf 3, Poj
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POr refolucao de Sua Mageítade de 2. de Junho de 1703.

em Coníulta do Defembargo do Paço de 7. de Novem-

bro de 1702.

^ Belchior Cunha Brochado.

FOy publicado eííe Alvará de Ley , na Chancellaria Mór

da Corte, e Reyno por mim D. Francifco Maldonado,

moço Fidalgo da Caía de Sua Mageftade, e Védordadita

Chancellaria. Lisboa 5. de Julho de 1703.

Dom Francifco Maldonado,

Ica regiflado efte Alvará de Ley na Chancellaria Mór do

Rcyno » no livro delies a foi. 172.

Joronjimo da Nóbrega de Azevedo,

COm o qual Alvará mandei pajar efla Cartapara vos ^

pela qual vos mando ^
que tanto que vos formoftrado y o

façais pthlkar ^ e regiftar na cabeça
^ ^ ^ ^ ^

publicar fomente nos mais lugares delia ^
para vir à noticia de

todos j e fe cumprir y e guardar y como neliefe contêm y eadef--

peza que fe fi^er nos mais Lugares àe vojja Comarca , Jerá a.

ciifla das dejpezas da Jufiiça , e quando o mw houver, ferà a

enfia das rendas da Camera da cabeça de vojja Comarca, Dada

na Cidade de Lisboa aos

" ' ELREY nojjo Senhor o mandou pelo Doutor João de Ro-

xas e Azevedo , do feu Confelho , e Chanceller Mór dejles Rey-

nos , e Senhorios de, Portugal. Innocencio Correa da Mota afez^

anuo do JSIafcimento de N. Senhor Jefu Chrijio de 1 703.

F



D. PEDRO
POR GRAÇA DE DEOS
Rey de Portugal , e dos Algarves, dáquem ; e dálem Mar
em Africa ^ Senhor de Guiné, e da Conquifta

,
Navegação

,

Commercio de Ethiopia
, Arábia, Perfia, e da Índia ,'&:c.

Faco faber a vós

que eu paíTei hum Alvará por mim aíTinado , e paíTado por
minha Chanceilaria , do qual o treslado he o feguinte.

U El-Rey faço faber aos que efle Alvará
de Ley virem

, c]ue fendo-me repreíenta-

do o grave prejuízo que cauía , e pòdc
caufar ao rendimento do Tabaco

, que te-

nho applicado para a defenfa do Reyno
em benefício comum de meus VaíTàlIos, a
introducçao dos Tabacos efírangeiros^que

a elle vem cm Náos de varias Naçoens,e
que confiderando o prejuízo que fe pode feguir á minha Fa-
zenda ; hey por bem que daqui em diante, fe nao admita neí^

te Reyno Tabaco algum
, que naô for feito nelle, e do fabri-

cado em qualquer Reyno eíirangeiro, fe nao poderá ufar, nem
trazer a elle , e todas as peíFoas que delle ufarem

, incorrerão
nas penas eftabelecidas contra os que defcaminhao os Tabacos
das minhas Conquiftas; e mando, que daqui em diante , íe dê
buíca em os Navios eílrangeiros , que vierem aos portos deite

Reyno , e Senhorios , c com todo o cuidado íe faça exame
nelles

,
e todo o Tabaco que fe achar, íerá queimado fem re-

curfo algum ; e por quanto no Regimento que dei para a Jun-
ta do Tabaco, permittia aos Eflrangeiros o ufo do que tiaziao

em quanto eftiveííèm nos Portos deíle Reyno,- Hcy por bem
revogar a difpofiçaõ do dito Regimento neíla parte. E para
que melhor fe pofía obfervar efta Ley

, mando ao Prefidente
da xMefa do Defembargo do Paço, ao Regedor da Cafa da
Supplicaçaõ, e ao Governador da Cafa do Porto, a façaó cum-
prir , e guardar nos deftridos das ditas Caías : e ouii-ofi ordc-

Gg no
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no a todos os Defembnrgadores das ditíis Caías , e a todos os

Çorregedorçs ,
Ouvidores , Provedores ,

Xuize? , Juftiças, OF-

jfiçiaes, e peilbas defíes meus Reynos , a façao inteiramente

ctímprir , e guardar , como nella. íe contem : ç aíTim mando a

D. Thomas de Almeida , do meu Coníelho, e Chanceller mór

deftcs meus Keynos, e Senhorios, a faça publicar na Ghan-

cellaria
,
para que a todos íeja notória , e enviar logo cartas

com o ti estado delia fob meu felío, e feu fmal , a todos os

Corregedores , Ouvidores das Comarcas deíles meus Reynos,

e aos Ouvidores dos Donatários , em cujas terras os Correge-

dores naó entrao por correição ,• e efte Alvará íe regiíiará nos

livros da Mcía do Deíembargo do Paço , e nos das Caías da

Suppíicaçao , e Relação do ÍPorto > onde fimilhantes Leys Íq

coílumao' regiftar, e eík própria , íe lançará na Torre do Tom-

bo. Joíeph Ferreira a fez em Lisboa , a vinte e dous de Mayo

tie úiú íetecentos e íeis. FranciícO Galvão a fez eícrever. ^'i

r'ey.
í:.: • H 'jsb ^'

.

;

^/ Duque P.

Alvará de Ley porqueV . Mageftfíãe ha pôr hem y
que fe

naÕ admitta neflc Reyno Tabaco algum ,
que 72aÕforfeita

nelle , nem fe ufe do fabricado y em qualquer Reyno eftrmigeiro

,

com as penas alfima declaradas \ e revogar a difpoffçaÕ do Regi-

mento da funta do Tabaco , em que fe^permittia aos Eflrangei^

TOS ufo do que traziaõ , em quanto ejiiverem nos portos defle

Reyno y como afjimaJe declara, ^

Para V. Magefiad^ ver.

Gr Decreto de Sua Mageílade de 14. de Mayo de 1706.

D. Tbomaz de Almeida.

FOy publicado efte Alvará de Ley , na Chancellaria mór do

Reyno, por mim D. Franciíco Maldonado , Fidalgo da Ca-

ía de Sua Magcftade,e Vedor da dita Chancellaria. Lisboa 4.

de Setembro de 1706.

D. Francifco Maldonado.

A foi,
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Fo!. 2 2 2. verí: fíca regiílado eíle Alvará de Ley , no li-

vro do regifto das Leys da Chancellaria mór do Rey no.
liá^boa 5. de Setembro de 1 706.

^eronjmo da Nóbrega de Azevedo.

C Orna qual Ley, mandei pajfar efta Carta para vós, pela
qual vos mando ^qtie tanto que vos for moftrada , afaçais

publicar, e regiftar na cabeça de voffa Comarca , e nas mais
Villas , e Lugares delia

, para vir à noticia de todos , e Je ctijn-

prir y e guardar como nella [e contéfn ; e a defpeza que fe fizer
fios mais lugares de voffa Comarca

, ferà à cufta das defpezas
das ffufiiças , e quando naõ as houver

, ferà à cufla das rendas
da Camera , da cabeça de voffa Comarca , e da entrega delia
mandareis certidão com o voffo final reconhecido

j que remete
'-

reis â Chancellaria mór do Reyno ao Fédor delia, e de affm o
fiao cumprirdes , vo lo mandarei effranhar y como me parecer.
Dada em Lisboa aos 5. dias do mez de Setembro. El-Rey nojfo
Senhor, o mandoupor Dom Thomaz de Almeida^ ao feu Con'
felhoy e Secretario de Eliado , Chancelier mór defies Rejnos , e
Senhorios de Portugal Jeronymo da Nóbrega de Azevedo a
fez , anno do Na/cimento de N. Senhor Je/u Chriflo de 1706.

2 DOM
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DOMJOAÕ
POR GRAÇA DE DEOS
Rey de Portugal, e dos Algarves dáquem, e dálem , Mar
em Africa , Senhor de Guiné , e da Conquiíla

, Navega-

ção , Commercio de Ethiopia , Arábia , Perfia ^ e da ín-

dia , 3cc. Faço faber a vós

que eu paflei ora huma Ley por mim aílígnada , e paíTada

pela minha Chancellaria , da qual o treslado he o feguinte.

O M João por graça de Deos , Rey
de Portugal , e dos Algarves, dáquem,

e dálem , Mar em Africa , Senhor de

Guiné, e da Conquiíla ,
Navegação,

Comercio de Ethiopia , Arábia , Per-

íla , e da índia , &c. Faço faber aos

que eíla minha Ley virem ,
que por

refoluçaó de vinte e nove de Julho de

mil fetecentos e treze , tomada em
Confulta da Junta da Adminiílraçao do Tabaco, fui fervido

ordenar
(
para fe evitar o damno que caufava o ufo do Taba-

co Caftelhano , e Italiano ,
que de annos a efta parte fe acha-

va introduzido neíle Reyno com irreparável damno de minha

Fazenda , e bem comum de meus VaíTallos ,
por eílar appli-

cado o rendimento do fcu Contra61o , á defenfa , e conferva-

çao do meímo Reyno , e pela dita introducçaõ , fe hir dimi-

nuindo o coníumo do Tabaco Nacional ) que todas as peíToas

que foíTem achadas com caixas de qualquer dos dous referidos

Tabacos, ficaífem comprehendidas nas penas eftabcllecidas

,

contra os que defcaminhao Tabaco do Reyno, cuja reíoluçao

fe mandou publicar por Editaes e porque nao tem fido baf-

tante efta providencia para fe evitar o referido damno , e fe

proceder contra os tranfgreífores da dita refoluçaó. Hey por

bem ordenar por erta minha Ley geral
,
que todas as peíFoas

de qualquer qualidade que fcjaõ
,
que forem achadas com cai-

xas
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xas de Tabaco Caftelhnno , ou Italiano
,

fejao comprefiendi-

das nas penas eftabelecidas contra os que deícaminhaõ Tabaco
do Reyno

,
para que fejao caíligadas ria fórma delias , fem

que fe poíía allegar ignorância; e mando ao Duque Prcfidente

do Dezembargo doPaço,Dezembargadorcs delle^Regedor da

Caía da Supplicaçaõ, Governador da Rellaçaô do Porto, e aos

Dezembargadores das ditas Gafas
,
Corregedores do Crime de

minha Corte , e defta Cidade , e aos mais Corregedores , Ou-
vidores , Juftiças , Officiaes , e PcíFoas de meus Reynos , e

Senhorios que cumprao
,
aguardem, e façaõ inteiramente

cumprir , e guardar efta minha Ley, como nella fe contém , e

para que venha á noticia de todos , outrofim mando ao Dou-
tor Jofeph Galvaõ de Ia Cerda do meu Confelo , e Chanceller

mor deftes Reynos , e Senhorios , a faça logo publicar na

Chancellaria , e enviar a copia delia fob meu fello , e feu final

aos Corregedores , e Ouvidores das Comarcas , e aos Ouvido-

res das terras dos Donatários, cm que os Corregedores naó en-

traó por correição , a façaõ publicar cada hum nas terras da fua

jurifdicçaõ , e íe regiílará nos livros da Mefa do Defembargo
do Paço, e nos da Cafa da Supplicaçaõ, eRellaçao do Por-

to , onde íimilhantes fe coílumao regiftrar , e efta própria fe

lançará na Torre do Tombo. Jozé Ferreira a fez em Lisboa

Occidental a 14. de Agofto de 17 19. Antonio Galvaõ de Çaí-

tello-branco a fez efcrever.

REY.
Duque Vrefiàente.

LEjy porque Vofja Mageftaàe ha por bem ordenar , que todas

as pejjoas de qualquer qualidade quefejaÕ-, queforem acha*

das com caixas de Tabaco Cajtelhano , ou Italiano
, fejao com'

prehendidas nas penas eftabellecidas , contra os que dejcaminbaõ

Tabaco do Rejuo
, pela maneira que ajjima fe declara.

Para V. Mageftade ver.

Hh POR
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jp
Or Decreto de Sua Mageftade de 20. de Julho de 17 19,

jfofeph GalvaÕ de Lacerda.

FOy publicada eíla Ley de Sua Mngeílade , que Deos guar-

de , na Chancellaria mór da Corte , e Reyno. Lisboa Oc-

cidental 22. de Agoílo de 1 7 19.

Dom Miguel Maldonado»

REgiílrada na Chancellaria mór da Corte, e Reyno no

Livro do Regiftro das Leys a foi. 23. Lisboa Occiden-

tal 2 3. de Agoílo de 17 19.

Maldonado,

COm a qual Ley mandei pajfar efta Carta para vós,

pela qual vos mando
,
que tanto que vos for moflrada ^ a

façais publicar y e regiflama cabeça de
_

^

e

publicar fomente nos mais lugares delia
,
para vir à noticia de

todos j e fe cumprir y e guardar y como nella fe contém y e a def-

peza que fe fi^er nos fnais Lugares de vojja Comarca , Jerá^ a

cufla das defpezas da "Jufliça y e quando a naÕ houver y ferâ a

cufla das rendas da Camera da cabeça de voJJa Comarca. Dada

7ia Cidade de Lisboa Occidental aos

ELREY nojfo Senhor o mandou pelo Doutor Jofeph GaU

vaÕ de Lacerda , do feu Confelho , e Chanceller Mór defies Rey-

msye Senhorios de Portugal. Dom Miguel Maldonado afez^

anno do Nafcimento de N. Senhor feju Chriflo de 1719.

REGI-



REGIMENTO

«Vdetdoo R .
S^/o nas fabricas, cafts de adn,i„iftra.çao de todo o Reyno

, e no do Algarve
, Ilhas adjacentes e Praçade Mazagaõ

;
e por meudo nas tendas dos mefmos Rêyno's, Ilhas

bro deTóf
""'""^ J^"^'™ '759. o fim^deDezem:

Tahco de amofira por grojjo.

2000

1000
500-:

Um arrátel , dous mil reis.

Meioarhntel, dez tofioens.
Huma quarta ; finco toíloens.

Tabaco de amo/Irapor meado.

Hilma onça , oito vinténs. 1^^:

Huma oitava , hum vintém.
E os mais pezos meudos a efle refpeito. .

.
' T^ahaco da Cidade por grojfo:

Hum arrátel, deze féis toíloens. ^
^^^^Meio arrátel, oito toíloens. gooHuma quarta

, quatro toíloens. ^oo^
Hh 2 Taba-



I 24

Tabaco da Cidade por meudo,

Huma onça , íeis vinténs. 120

Huma oitava ,
quinze reis. 15

E os mais pezos meudos a efte refpeito.'

Tabaco ftmonte por groffo^

Hum arrátel , doze toftoens. ^ ,
1200

Meio arrátel , feis toíloens. 6oí>

Huma quarta , tres toíloens.

Tabaco Jimonte por meudo,

Huma Onça , noventa e íeis reis, 9^
Huma oitava, doze reis. 12.

E os mais pezos meudos a eíle refpeito.

Tabaco de rolo por grojjo.

X

Hum arrátel , oito toíloens. Soo

Meio arrátel
,
quatro toíloens. 400

Huma quarta , dous toíloens. 200

^ Tabaco de rolopor meudo.

Huma onça , meio toílaõ.

E os mais pezos meudos a eíle refpeito.

Preços , porque fe ha de vender o Tabaco na Praça de

c Mazagao

Tabaco da amoflra , e cidade.

Cada arrátel , aíTim vendido por groflb , como por meudo

,

oito toíloens. Soo
- • Tabaco Jimonte,

Cada arrátel, aíTim vendido porgroíTo, como por meudo

,

qua-



quatro tofloens.

125

Tabaco ãe rolo.

400

Cada arrátel, aíTim vendido por groíío, como pormeiido,
dous toftoens. 200

E fe declara , que os Eílanqueiros do meudo
, que nos

feus eftancos venderem por efte modo qualquer Tabaco
;
que

em quartas tirarem das fabricas , ou cafas de adminiílraçaô por

fi , ou por entrepoílas peílbas, fe haverão por incurfos nas

penas impoflas aos que defencaminhao eíle género , o que Sua
Mageftade foi fervido reíolver por Decreto de 29. de Julho
de 1743.

E rodas as peíToas
^
que venderem o dito Tabaco por

maior , ou menor preço do taixado nefte Regimento , aííim

por groíTo , como por meudo , nas fabricas , caías de admi-
niftraçao , tendas defta Cidade , e todo o Reyno , Ilhas y e

Praça de Mazagaõ , e naõ tiverem eíle Regimento alFignado

pelo Secretario da Junta da fua adminiftraçaõ em tabolera

,

em parte , que de todos os compradores feja vifta , incorreráo

nas penas, que íe achao eftabelecidas contra os que defencami-

nhao Tabaco : por Sua Mageftade aíTim o ordenar por Decre-
to de 1 2. de Agofto de 1 72 i.

E efte Regimento terá fômefite validade no Contra&o do
triennto prefeme , qne ha defindar no ultimo de Dezembro de

1761. Lisboa j primeiro de Janeiro de 1759.

li CARTA
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C A R T A
PRIVILÉGIOS
CONTRATO GERAL

TABACO,
DEQUE SAM CONTRATADORES

DUARTE LOPES
R O 7j a 9

ANTONIO FRANCISCO
G o R G E ,

E COMPANHIA.
Anno de 1759.
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o M Jozé por graça de Deos , Rey
de Portugal , e dos Algarves, dáquem,
c dálem , Mar em Africa, Senhor de
Guiné , e da Conquifta

, Nav^egaçao

,

Comercio de Ethiopia , Arábia , Per-

fia , e da índia , &c. Faço faber aos

que eíla minha Carta de Provifao vi-

rem
,
que por parte de Duarte Lopes

Roza , e Antonio Francifco Gorge ,

e feus focios , Contratadores geraes do Tabaco deftes Rey-
nos , e Ilhas adjacentes a elle , Prefidio de Mazagaõ , e Por-

tos permittidos , por tempo de tres annos , que hao de princi-

piar no primeiro de Janeiro de mil fetecentos cincoenta e no-

ve , e acabar no ultimo de Dezembro de mil fetecentos feíTen-

ta e hum , fe me fez prefcnte ,
que eu fora fervido pelas Con-

diçoens do mefmo Contraílo , conceder a elles Contratadores,

e mais peíToas , as izençoens, privilégios, liberdades , e pre-^

rogativas , que fe contém nas feguintes Condjçoens.

1.

COm Condição ; que elles Contratadores, feus Eííanquei-

ros , Feitores , Adminiftradores , Criados , e mais pef-

foas occupadas no expediente Contradlo do Tabaco , feráõ ex-

cuíos de todos os encargos do Coníelho , e lhes naô feráõ lan-

çados alojamentos em fuas cafas , nem feráo obrigados a pre-

íidios , nem lhes feráo tomadas fuas cavalgaduras , antes, fen-

do-Ihes neceíTarias para ferviço do dito Tabaco , íc lhes da-

ráo por feu dinheiro , e as Juíliças lhas mandaráô dar
,
fobpe-

na de fe proceder contra elles, e de me haver por mal fervidos

e fe declara
,
que no privilegio de ferem excufos os íobreditos

de todos os encargos do Coníelho fe comprehendem as Fintas

das fontes, Prociífao do Corpo de Deos, e cargos da Came-
ra , fem embargo da Ordenação do livro i. tit. 67. ^. 10. e

dos efpeciaes , que pela Ley requerem individual declaração,

de que falia a Ordenação do liv. i. tit. 66. ^. 43. e ainda dos

que nem os Eccleíiaílicos faõ izentos : o que fui fervido orde-

nar por Refoluçaõ de vinte de Setembro de mil fetecentos

quarenta e dous , e Decreto de vinte e nove de Julho de mil

Kk fete



fetccentos quarenta e tres ,* porque o privilegio do Tabaco ha

de preferir íempre a qualquer ourro privilegio ; ou coufa pm •

viiegiada exceptuando os ferviços das obras publicas ,
que fe

fizerem por erpecialiíTima ordem minha
,
porque deflas nap fe4

ráò excuíos

II.

Com Condição
,
que, querendo elies Contratadores ar-?

rendar, adminiftrar , ou trafpaírar algumas Comarcas deílé-

Reyno , Cidades , Villas , ou Lugares , Ilhas adjacentes , e -

Praça de Mazagaó feparadamente , para lhes darem Tabacq
do Eftanco para provimento delias, o poderáo fazer , fem que
eu lho impida , nem nenhum Miniftro meu : e nao pagarão as

.

taes peíToas , nem elles Contratadores , feus Adminiflradores/^

e mais peíToas occupadas no dito Centrado , fiza , nem outra-

alguma impoíiçaõ , ou portagem , nem Portos feccos , pelos

lucros que tiverem no dito Tabaco. , , , . .::,,í,.í-.

III.

. Com Condição , que em quanto durar o arrendamento

delles Contratadores , ou depois de acabar
,
poderáo cobrar

tudo o que fe lhes ficar devendo ,
' procedido do dito Tabaco

de feus Eítanqueiros
,
Feitores, e Adminiftradores , ou quaef-

quer peífoas por via executiva , e da cadêa , aíTim , e da met
ma maneira, que fe cobrao , e executaõ as dividas, que íe

devem á minha Real Fazenda; e aíTim elles Contratadores

geraes, como os ícus Rendeiros, Adminiftradores , e Eítan-

queiros , feráo izentos de ter éguas de criação, fem embargo

do Regimento das Caudellarias
,
que nefta parte o hei por de-

rogado , por RefoluçaÔ de vinte e fete de Outubro de mil fe-

tccentos trinta e quatro, como fe declarou á Junta dos Tres

Efiados : e da mefma forre naô feráô obrigados ás Compa-
nhias , nem a outro qualquer encargo Militar , e de tudo fe-

ráó izentos , e íe lhes paífaráo as ordens , e Provifoens necef-

farias. .

IV.

Com Condição ,
que elles Contratadores , íeus Eítanquei-

ros, Feitores, Adminiíiradorcs , c Criados poderáo tomar

carros,
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carros , barcos y e cavalgaduras em todas as partes defle Rey-
BO , onde fe acharem

,
que lhes forem neceílàrias para as con-

ducçoens do Tabaco, e as Juíliças lhos mandaráô dar
, pa-

gando tudo pelo íeu dinheiro
,
pelo jufto preço ; e íe lhes da-

rão alojamentos , fendo-lhes neceíFarios : e fe lhes dará pelas

Juíliças do Reyno toda a ajuda , e favor , que por elles for

pedido ) e requerido pela boa adminiftraçao de feus arrenda-

mentos
,
para o que fe lhes paílaráó as ordens ^ e Provifoens

neceílàrias.

,'V.

Com Condição
,
que os Superintendentes , ou Conferva-

dores , Provedores , Corregedores, Ouvidores , Juizes de fora,

e todas as mais Juíliças deííe Reyno , e Ilhas, ferao obrigados

a dar varejos em quaeíquer caías ^ barcos , quintas , e navios
,

ou quaefquer outras partes , onde houver noticia , ou fufpeita

que fe vende
, piza , ou fêmea , ou recolhe Tabaco fem fer do

Eítanco , e procederão contra os culpados na forma da Ley
e as culpas , e autos , que fe íizerem , fe remettéráõ ab Juiz
Confervador do Tabaco deíla Corte, ou aos Superintenden-
tes das Provincias, ou Miniílros

,
que tiverem eíle negocio a

feu cargo , no dcftriéío , em que fe acharem os taes defcami-

nhos.

yí.

^
Com Condição , que a elles Contratadores, feus Eílan-

queiros, Adminiítradores , e Feitores fe lhes naõ poderão to-

mar ca fas por apozentadoria , antes fe lhes mandarão dar nef-
ta Cidade pela parte , a que tocar na fórma coílumada , e nas
Comarcas , e Ilhas os Corregedores , ou Provedores de ílas , e
nas Viílas os Juizes de fóra , ou outras quaefquer Juíliças lhes
mandarão dar as ditas cafas.

VIL

Com Condição
, que elles Contratadores , feus Adminif-

tradores , Eílanqueiros , e Feitores poderáõ trazer armas oííen-

fivas , e defenfivas; e ainda as prohibidas pela Ley noviíTima,

K.k 2 a qual



a qual fui fervido difpenfar por Refoliiçaô de deíanove de
Dezembro de mil fetecentos quarenta e hum , tomada em
Confulta da Mefa do Deíembargo do Paço

,
por todo efte

Reyno , fem lhes ferem tomadas , falvo forem achados
, que

com ellas fazem o que naõ devem, para a adminiftraçaõ dos

ditos Eílancos.

yiiL

Com Condição , que o Tabaco , que os Eílrangeiros

comprarem nas fabricas Reaes , e Cabeça das Comarcas para

levarem para fora do Reyno , íeráõ izentos de pagarem direi-

tos nas Alfandegas dos Portos feccos , como fe acha julgado
por fentença do Juizo dos Feitos da Fazenda , e Refoluçoens
minhas , e ultimamente pela de cinco de Setembro de mil fete

centos quarenta e hum , que baixou ao Confelho da Fazenda.

IX.

Com Condição, que elies Contratadores , e mais peíToas,

que íe occupaõ no expediente da Fabrica , e Contrario defte

género , feráô izentos da contribuição dos quatro , e meyo
porcento, pelo que reípeita aos lucros, que podem terno
Contraólo , e mais empregos do expediente do mefmo .* como
também ferád izentos de Thefoureiros dos melmos quatro e
meyo por cento , como fe mandou declarar á Junta dos Tres
Eftados ,

por Refoluçao de vinte e fete de Julho de mil fete-

centos quarenta e tres.

X.

Com Condição , que os Tabacos
, que elles Contratado-

res remetterem pela barra fora para os portos deftes Rey-
nos , e Ilhas adjacentes a elles , e Praça de Mazagao

,
para o

confumo do feu Contrario , nao pagarão direitos alguns , nem
taras dos barriz, ou canaílras , o que fui fervido refoi ver por
Decreto de vinte e nove de Julho de mil fetecentos quarenta
e tres.

XL
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XI.

Com Condição
,
que os filhos daquellas peíToas, que

tiverem tenda de Tabaco nas Províncias de Entre Douro > e
Minho , Beira , e Traz os Montes , e Comarcas da Extrema-
dura, fejaõ izentos de os fazerem Soldados , como também
o íerá o criado daquella peíToa , que lhe vender o Tabaco na
tenda , naõ tendo filho

, que lho poíTa vender /cujo privile-

gio gozarão tres Eftanqueiros nas Freguezias
, que tiverem

mais de cem vizinhos, e hum nas mais pequenas ,• o que fui

fervido mandar declarar por Decreto de vinte e nove de Ju*
lho de mil fetecentos quarenta e tres , com declaração

j que o
privilegio dos mefmos Eftanqueiros nao izenta dos encargos
do Confelho áquellés , que já antes eraõ Tendeiros , e fomen-
te aos que forem depois de ferem Eftanqueiros, na forma
da Refoluçaô de vinte de Outubro de mil fetecentos , e cin-

coenta, em Confulta da Junta.

XIL

Com Condição
, que elles Contratadores geraes , e Co-

marqueirosdefte, e futuros Contraólos, gozarão do mefmo
privilegio de foro concedido aos Rendeiros da Fazenda Re-
al , conhecendo de íuas cauías os Juizes Ordinários das ter-

ras , em que refidem por occafiaõ dos mefmos Contrários o
que fui fervido declarar por ReíoJuçaõ de cinco de Mayo de
mil íetecentòs trinta e oito , em Confulta da Juiita.

E fazendo prefente no meu Tribunal da Junta os ditos
Contratadores geraes

,
que por quanto de fe lhes não guarda-

rem as ditas Condiçoens, refulta grande prejuízo ao dito Con-
trario, fe lhes Rzeítc mercê mandar paífar as Cartas'de privilé-

gios , que fofíem neceíTarias para as peííoas
, que c^orrem com

a Adminiftraçaõ do dito Contraélo do Tabaco , e conducçaõ
do dinheiro procediidò delles

, que fe remette a efta Corte ,

requererem ás Juftiças o cumprimento das ditasCondiçoês nas
partes

, que a cada hum tocar , e neceftario for. Por bem do
qual , e meu ferviço , mandei paftar a prefente com o theor
das meímas Condiçoens

, pela qual mando ao Deíembaro-ador
Confervador geral do Tribunal da Junta da Adminiftraçaõ do

\ V- . 1.1 Ta-
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Tabaco , e bem aílim aos Superintendentes , e Confei vado-

res delle das Províncias , e Comarcas do Reyno , e a todos os

Juizes Ordinários , e mais Miniftros , Officiaes , e peíToas a

quem eíla for aprefentada , e o conhecimento delia pertencer

,

cumprao , e guardem aos ditos Contratadores , feus Eílan-

queiros , Feitores , e Adminiílradores , e mais peíToas nomea-

das nas ditas Condiçoens , todos os privilégios , liberdades ,

izençoens
,
que por ellas lhes fao concedidos , fem contradi-

ção alguma, por fer muito conveniente a meu ferviço, fe dê a

ellas inteiro cumprimento , com declaração , que quanto ao

numero deftes, fe devem obfervar as Condiçoens do feu Cen-

trado • o que aíTim cumprirão fem duvida alguma , íob pe-

na de mandar proceder contra qualquer, que o contrario fi-

zer , com toda a dcmoílraçao. El-Rey noíTo Senhor , o man-

dou pelos Miniftros abaixo aíTignados
,
Deputados da Junta

da Adminiílraçaõ do Tabaco. Nicoláo Mongiardino a fez em
Lisboa , aos vinte e dous de Dezembro , de mil fetecentos

çincoenta e oito. Joaó Gomes de Araujo ; a fiz eícrever,

Jo/epb Simoens Barboza da Azambuja^

í ^ ;i o:. DoniíJígos Lobato Quititeiro.

í

NOVO



NOVO
REGIMENTO
DA ALFANDEGA
DO TABACO.

U EL-REY faço faber, que tendo confí-

deraçao á fúpplica , com que o Prove-

dor , e Deputados da Mefa dos Homens
de negocio

, que procui aõ o bem com-
mum do Commercio , me repreíentáraô

o deplorável cílado , a que íe acha redu-

zido o trafico do Tabaco ; E defejando

í)juda-lo , de forte que ao mefmo tem^ t

po os Lavradores deÔe gerero íe animem a fabrica-lo; os
Commcrciantes poíiaô achar lucro em o exrrahirem ; e os do-
nos dos Navios , em que he tranfportado do Brafil a efte Rey-
no

, poífaõ também fazer na carregação do mefmo género
aquelle jufto , e honeílo intereífe , que he neceííario para fuf- /

tentara navegação, fem que huns preílem recíprocos impedi»

Lj 2 mentos
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mentos aos outros ,
por aquelle mal entendido deíejo de ma-

yores avanços particulares ,
que hé defrudivo de todo o Com-

mercio geral , e do bem commum que delle reíulta : Fui fer-

vido ordenar ,
que vendo-fe no Confelho da Fazenda , e na

Junta da Adminiftraçaó do Tabaco, êfte importante negocio,

fe me coníultaflem fobre elle os meyos , que parecellem mais

próprios ,
para fe confeguirem os referidos fins , e o beneficio,

que delles refultará a meus Vaííallos , ainda quando para lho

conferir foíTe neceílario cortar- fe pelos Direitos
, que aiégora

percebeo o meu Real Erário. E conformando-me com as Gon-

fultas dos ditos Tribunaes , e com outros pareceres de PelToas

do meu Confelho, que também fui fervido ouvir fobre efta

matéria : Hey por bem ordenar ,
que daqui em diante os Di-

reitos ,
Defpachos, primeiros Preços , e Frete* do Tabaco

,

fejaô regulados, e arrecadados na forma, que íerá expreíTa

pelos Capituios feguintes.

^r-"^. CAPITULO L ,

1VT Os Tabacos , que fe deípacharem na Alfandega

JL 1 defte género para o contrato geral , e coníumô

do Reyno
,
quanto aos emolumentos dos Officiaes ,

pagas dos

ferventes , e fórma da entrada , e fahida , fe obíervará o que

vai adiante ordenado. Porém quanto á importância dos Direi-

tos , le nao innovará em couía alguma o que íe eftá pratican-

do , antes pelo contrario fe cobrará o mefmo , que aílualmen-

re fe cobra ,
para fe applicar ás mefmas Eílaçoens, a que até^

agora fe applicou na maneira feguinte.

2 Cada arroba de Tabaco pagará em tudo por Direitos

de entrada , e fahida ,
para o meu Real Erário , mil feis cen-

tos e fetenta e cinco reis e meyo : a faber na entrada mil e du-

zentos reis para a Alfandega do Tabaco duzentos reis para

a Alfandega do açúcar; cento e dez reis para o Comboy, que

atégora fe achava a cargo dos donos dos Navios *, trinta reis

para oConfulado ; doze reis para as obras ; oito reis , e tres

quartos mais para o Comboy fubítituidos no lugar dos cem

reis ,
que atégora fe pagou por cada rolo ; e por fahida cin-

coenta reis , ficando abolidos os cem reis que atégora fe pa-

gavao por cada arroba
,
imaginando-íe fomente feis arrobas

em cada rolo i feílenta e quatro reis de Conluiado , abulin^

5 dofc
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do-fe os cento e vinte e oito reis
y que atégora íe pagavao ao

dito refpeito ; e tres quartos de real de Portagem : que tudo
junto faz completa a fomma dos ditos mil íeis centos e fetenta
e cinco reis e meyo , alfima declarados.

3 Pagará mais cada huma das ditas arrobas
, por proes, e

precalços dos Miniílros , e Officiaes das Alfandegas ; a íaber:

Para o Provedor da Alfandega do dito género hum real
,
que

fou fervido conceder-Ihe de novo a titulo de Tara : Para o Pro-
vedor da Alfandega do Açúcar hum real , ficando abolidos os
dez reis, que atégora cobrou de cada rolo : Para os Efcrivaens
do mefmo Provedor hum quarto de real , também abolido

,

o que atégora receberão de Tara : Para o Feitor da dita Al-
fandega , tres quartos de real : Para o Êfcrivao das marcas da
mefma , hum quarto de real , abolida também a outra Tara

,

que aólualmente percebe : fazendo em tudo eíles proes , e
precalços , mais tres reis e hum quarto de accrefcimo.

4 Item além do referido , cada arroba de Tabaco
, que

entrar na Alfandega , e delia fahir, pagará mais de falarios ás
companhias, que coftumao conduzir efte género ,• a faber;
defde o Barco até o Armazém , cinco reis por entrada , e def-

de o Armazém até o Barco indo por agua , ou até a porta in-

do por terra , cinco reis por fahida ,• bem vifto que o Tabaco
em nenhum deftes dous cafos^ poderá fahir da Alfandega , fem
que os condudores o levem pela balança , onde ha de fer pc-
fado na maneira abaixo ordenada: e pelo trabalho do pefo,
venceráo também os pefadores, meyo real de cada arroba,
que for á balança , fazendo eíles falarios mais dez reis e meyo
por arroba.

5 Nos Direitos aíTima declarados, fe nao comprehende o
donativo ^ que atégora pagava cada rolo ; porque a referida

contribuição , fou fervido que ceíTe a todos os refpeitos
, dff-

de a publicação defie Regimento em diante.

CAPITULO II.

- I T) Elo que refpeita á forma do pefo , eftabeíeço que
X daqui em diante, nenhum Tabaco poíTa fer com-

putado para pagar Direitos , nem por calculo imaginário de
tantas arrobas por rolo; nem taõ pouco por numero de rolos;

nem menos por pefadas de tantos, ou quantos rolos cada hu-

Mm ma:
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ma : mas todos feráõ reduzidos a arrobas , e arráteis , e ao

certo determinado , e precifo numero das ditas arrobas , e ar-

ráteis ,
que tiver cada partida pelo feu peio natural , incluida

a Tara , íem excello , ou diminuição. Antes pelo contrario,

le fará cada peio exaáo com a balança no Equilibrio , ou no

fiel , fem alguma diíFerença.

2 Os Oiííiciaes , e PeíToas ,
que ou pedirem ,

ou recebe-

rem emolumentos maiores , ou diverfos dos que ficaõ aííima

eftabelecidos ; ou fizerem , ou contribuírem para que fe faça

qualquer pefo de Tabaco por forma diverfa ,
da que também

fica aíTima ordenada : ou pefando na referida fòrma , fraudar

rem, ou permittirem que fe fraudem os Direitos Reaes, ou

os benefícios do Contratador geral ,^ e do Commercio abaixo

declarados ;
fendo-lhes qualquer deftes crimes ,

fuíbcientemen-

te provado'confórme a Direito
,

pela primeira vez , incorre-

rão em fuípenfaõ dos feus Officios ,
por feis mezes ,

pela fe-

gunda ,
por hum anno ; e pela terceira , em privação dos di-

tos officios
,
para me ficar devoluto o feu provimento. E íen*

do o criminoío fervintuario , naõ ferá mais admittido a fervir

Oííicio algum de fazenda. Porém le for Proprietário , perde-

rá irremiffivelmente a propriedade j
pofto que tenha Filhos.

Reíervando fempre os cafos maiores de fraudes taes
,

qile re-

queirao as outras mais fevêras penas ,
que íe lhe imporáo co-

miilativamente , conforme a Ley do Reyno , e Regimento

da Fazenda.

3 A totalidade de numero de arrobas, e arráteis que ti-

ver cada partida de Tabaco
,
computada na fobrcdita forma,

ferá declarada no liv»o da fahida , e nelia computada para pa-

gar os Direitos ,
que dever nefia conformidade.

4 Se o dito Tabaco for defpachado para o Contrario ge-

ral , e coníumo do Reyno , pagará os Direitos aíTima orde-

nados. Porém nelles fe íhe abaterão ,
quatro arráteis de Tára

em cada arroba
,
que fui fervido conceder a favor do Contra-

ao.

5 Mas quando o mefmo Tabaco for defpachado para fo-

ra do Reyno , nefte cafo , a partida que fe trouxer ao Defpa-

cho , ferá dividida em duas partes iguaes , ou ametadcs , in-

cluídas as Táras. Huma das ditas partes ,
pagará os Direitos,

proes, e precalços aílima ordenados. A cuíra parte fe dará

abfolutamente livre de todos os referidos encargos ,
por Tára,

c por

I



c por premio , a favor do Commercío. De tal forte , que íê

a partida for de quarenta arrobas brutas , fe daráô vinte dei-
las por Tara , e por premio, e fe pagarão das outras vinte,
que reíkrem , os Direitos líquidos , e completos aíTuna orde-

nados.

CAPITULO III.

1 TJ Ara melhor expedição dos referidos Direitos,

X proes
, precalços, e falarios

, ordeno, que a im-
portância dos mií feis centos oitenta e nove reis e hum quarto,

que fõmao os ditos tres artigos , em cada arroba de Tabaco
das que devem pagar na fobredita forma , fe reduzao no livro

da receita da Alfandega , a huma fó , e única addiçao de con-
ta para a carga do defpachador e a hum fó , e único bilhete

para a fua deícarga ; evitandoTe aifim os diíferentes circuitos,

e diveríos regidos , e defcargas
,
que atégora fe praticarão

com grave prejuízo do Commercío deíle género, e com igual

detrimento das peífoas , que nelle traficavao.

2 Em ordem aa mefmo fim , ordeno, que os ditos hvros,

€ bilhetes , fe achem na Mefa da Alfandega impreííbs , e nu-
merados , em forma que nelles naõ haja que accrefcentar de
Jetra de maô , mais que o nome do Defpachador o numero
das arrobas de Tabaco nelles conteúdas ; a quantia que pa-
gou de Direitos ; e o dia , mez , e anno da data do defpacho,
com os fignaes dos Officios, que nelle deverão intervir na for-

mo do elíillo.

C A P I T U L O IV.

1 "p Ara que na defcarga
, conducçao, e arrímaçad def-

XT te género , poíla haver a mefma facilidade , e ex-
pedição

,
que deixo cíkbelecidas para o íeu defpacho : Sou

fervido ordenar
, que daqui em diante fe pratique a eíie ref-

peito, o feguínte.

2 Os Barcos que trouxerem os Tabacos de bordo dos
M avios á ponte da Alfandega j na entrada , e que delia os le-

varem na fahida , a bordo dos mefmos Navios , naõ poderáõ
vencer por frete , mais de doze reis , e meyo

, por cada rolo
j

lob pena , de que prova ndo-fe que leváraó maior frete , ou
Mm 2 cue
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que fe efcuzárao do tranfporte deíle género
;
por pertcnde*

rem que o pagamento delle lhe foíle feito em outra fórma,

incorrerão pela primeira vez , em vinte mil reis , ametade pa-

ra o Hoípital , e ametade para o denunciante ; pela íegunda

vez , no dobro ; e pela terceira , feráô prezos na cadeia
,
por

tempo de féis mezes , e delia pagaráô cem mil reis
,
applica-

dos na referida forma.

3 Defde que o Tabaco chegar ao caes , ou ponte da Al-

fandega , ficará a cargo das companhias da mefma Alfandega

tirarem-no do Barco , e conduzirem-no via reãa ao Armazém
abaixo declarado ; fem por iílo poderem pedir , ou acceitar

outros falarios ,
que naõ fejao os aíFima ordenados , debaixo

das mefmas penas ,
que também fícao aíTima eftabelecidas con-

tra os barqueiros ,
que levarem mais do que lhes he devido.

L. 4 Os Tabacos que defembarcarem no caes , ou ponte da

Alfandega ,
paíTaráò delia em direitura ao Armazém , fem exa-

me algum , nem a reípeito do peio , nem pelo que pertence á

bondade : porque para fe recolher no dito Armazém , íe lan-

çará em receita por lembrança no livro das entradas , fem fala-

rio algum ,
prefentemente pelas guias , e arrecadaçoens

, que

trouxer das Alfandegas do Brafil , e depois peias marcas , e

guias das Cazas de Inípecçao
,
que mando eílabelecer nos Por-

tos principaes daquelle Eítado : defendendo
, que os Direitos

deííe género íe poílao arbitrar , ou que a fua qualidade fe

poíFa controverter , fenaõ ao tempo da fua fahida.

5* O dito Armazém onde prefentemente fe coíluma reco-

lher o Tabaco , ferá logo feparado , de forte
,
que ficando

no meio delle a coxia ,
que for neceífaria para ferventia das

fazendas que entrarem , e íahirem , fe dividirão os dous lados

nos diverfos repartimentos iguaes , que couberem na fua pro-

porção j numerando-fe todos , e collocando-fe no alto, e na

parte exterior de cada hum delles , o refpedivo numero que

lhe for competente ; de forte, que a todo otempoopoíTa
ver claramente , quem for pela coxia.

6 Ao mefmo pafix) que os Tabacos forem entrando na Al-

fandega, fe hiráó accomodando a favor dos íeus reípeólivos

donos , nos ditos repartimentos , peia ordem dos feus refpe-

61ÍVOS números : em tal forma y que por exemplo , íó depois

de eflar no repartimento numero ZPrimeiro :ztodo o Tabaco

de Pedro , fe poderá meter nsile o Tabaco de Joaõ , e aífmi

gradual-
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gradualmente nos mais repartimentos á mefma imitação : de-

clarando-íe nos livros , e bilhetes das refpedivas entradas o
certo repartimento , em que fica o Tabaco de cada hum dos
DLTpachadores

, para que todos faibao fcmpre onde eftá o
feu Tabaco

, para o acharem , e fazerem ver per fi mefmos

,

cada vez que quizerem , e lhe acharem compradores , fem que
para iíTo tenhao a menor dependência de terceiras peíFoas.

7 E quando a experiência venha a fazer ver
, que no aólual

Armazém naõ ha toda a capacidade neceíTaria para conter os

Tabacos ,
que a ella vierem do Brafil

,
julgando-fe precifo ,

ou amplear-fe o mefmo Armazém , ou ainda fazcr-fe outro de
novo , fe me fará tudo prefente

, para dar a providencia que
for fervido ^ em beneficio do Commercio deíle género.

C A P I T U L O V.

1 T) Or favorecer de toda a íorte o mefmo género, ain-

JT da ao tempo da fahida delle , em que deve fer com-
putado o feu pefo na forma fobredita , ou haja de fer vendido
para o Reyno , ou para os Paízes Eflrangeiros ; Ordeno que
em nenhum deftes caíos , íe faça vefioria , ou exame na fua

qualidade , íenaõ naquelles termos , em que o vendedor, ou
comprador , o requererem , e naõ de outra íorte.

2 Se as Partes requererem o referido exame , ferá feito

Jogo immediatamente dentro no Armazém, fem demora al-

guma , vencendo cada hum dos Meííres
,
que o fizerem , du-

zentos e quarenta reis de íalario, á cuíta da Parte
,
por quem

for requerido, fem outro eílipendio. E confiando que os di-

tos Meflres , ou levarão falario maior do referido , ou demo-
rarão as Partes , debaixo de qualquer pretexto

,
para as dila-

tarem , fendo-lhe efte crime provado , conforme a Direito

,

incorrerão nas penas afiima eftabelecidas no Capitulo II. ^. 4.
ficando álém delias , íalvo ás Partes feu direito , para pedirem
aos íobreditos a fatisfaçao da perda , que lhe houverem cauía-

do na demora , a qual lhes poderá ferjulgada fummariamen-
te pelo Provedor da mefma Alfandega , com appellaçaõ , e
aggravo para a Junta da Adminifiraçao do Tabaco , nos ca-

fos , que nao couberem na fua alçada.

3 Nos caíos, em que as Partes requererem o referido

exame , tanto que elle for feito j e nos cafos , em que o nao

Nn reque-
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requererem , defde qne as meímas Partes pedirem deípacho

de íahida , e diílerem que eflao promptas para extrahirem os

feus Tiibacos ,
palFaráo eftes immediaiamente do Armazém ,

e divifao delle , onde eftiverem guardados , á balança que

eftá defronte da Mefa do Provedor. NeJia íeráõ pezados na

maneira alfima referida, em ordem a pagarem os Diíeiíos

que fícaó ordenados. E parecendo as Partes paííaráô os mef-

mos Tabacos de caminho , ou abordo do Navio , onde hou-

verem de fer embarcados , levando as Guias , e cautelas ,
que

íe achaó eftabelecidas para fegurar
,
que com eífeiro laiao do

Reyno , fe delle houverem de fahir ou para o lugar , onde

o Contratador geral os deftinar , fe houverem de ficar dentro

no meímo Reyno. Porém íe as Partes quizerem levar os feus

Tabacos da dita balança , ou para o Jardim , ou paia o Ar-

mazém delle , o poderáô fazer , fendo-lhe neceílario. E neíle

cnío, o naõ poderáó depois extrahir, fenaõ debaixo das

coílumadas Guias./ríy ';íV'-..i,.:-

..;.^...-^.T;>t':u.h e A P i:t u L o vi.,

H f - O Endo certo que nem o Lavrador pode continuar o

r feu trabalho , fenaó vender o Tabaco com o lucro

neceíTario para fuítentar a lavoura , nem ha de achar quem lho

compre, fe o comprador o nao tiver a preço, que o poífa

tranfportar do Brafil a eíle Reyno, para delle o fazer paííàr

a outros Paizes com ganho , que lhe faça util a fua extracção:

nem eíla fe poderá confeguir em termos convenientes, íe a

bondade do género lhe nao fegurar a reputação commua dos

que devem gafta lo ; Sou fervido prover a eíles refpeitos , na

maneira feguinte.

2 O Tabaco da primeira folha
,
vulgarmente chamado

E/colha de Eollanàa , naõ poderá exceder no Brafil , o valor

de mil reis por arroba, livres, e liquidos para o Lavrador

,

nem o Tabaco fegunda folha , e da fegunda forte , o pre-

ço de nove centos reis. Deíles dous preços para baixo , pode-

ráô com tudo ler vendidos os referidos Tabacos , conforme o

ajufte, e avença das Partes. Porém os vendedores ,
que exce-

derem os ditos preços ,
depois de fer paíTado hum anno, con-

tado do dia da publicação defta Ley nos refpe61ivos Portos

do Brafil ,
pagará em treídobro o preço do Tabaco , que hou-

ver
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ver vendido por maior preço , ametade para o denuncianre

,

e a outra ametade
,
para as obras publicas do Eílado.

3 Nenhum outro Tabaco, que naõ íeja das referidas
duas qualidades, lielias bem fabricado, bom, e de receber
depois de paíTàdo o referido anno, poderá fer embarcado nos
Portos do Brafií , para palTar a efíe Reyno , debaixo das pe-
nas

,
que ao diante feráõ eílabelecidas. Porém ficará livre aos

iíavradores , e compradores do Tabaco inferior, ou da ter-
ceira qualidade, poderem gaíla-ío na terra, ou embarca-lo
para a Cofía de Africa

, como bem lhes parecer , na confor-
midade do que fe acha ordenado pelo Regimento da Junta da.
Adminiíiraçaõ do Tabaco , e pelas ordens do Coníelho Ultra-
marino. '

'

,

4 E para obviar ao prejudicial engano, com que de cer-
tos annos a eíla parte fe tem achado falciíícados os Tabacos

,

-que vera a eíle Reyno, tenho refoluto , que no Rio de Ja-
neiro , na Bahia , Pernambuco , e no Maranhão , fe eíiabe-

Jeçaõ logo quatro Meias de Infpecçaõ
,
compoffas de Minií-

tros , e Peílbas
,
pagas á cuíla de minha Fazenda, para nel-

ílas fe examinarem , e qualiíicaTem os Tabacos
, que fe diri-

gem a efta Corte , antes de íerem embarcados.
- 5* Todos os Tabacos deftinados a embarque para efte

Reyno, íeráo primeiro aprefentados nas referidas Meias. Os
que nellas fe acharem , taes quaes fe houver dito na manifeíía-
çaõ que delíes fe fizer , íem trazerem miííura

, nem engano

,

/eráõ approvados ; feráo marcados com o SelJo da Infpec-
çaõ ,• feráô recolhidos no Armazém da mefma Infpecçaõ, pa-

íâ delle le embarcarem ; e feráõ pela mefma Infpecça6 dirigi-

•dos gratuitamente á Alfandega defta Cidade , com a Guia do
-Teu proprietário , peio, e qualidade. Poremos Tabacos que
fe acharem

, ou dc qualidade diverfa daqueífa com que foraô
manifeftados , ou miíiurados , ,ou de inferior qúahdade /feráo
rqueimados irremiíTivelmente. - f*f^ ^ h ./«v -

6 E fobre tudo , o Provedor da Alfandega defta Cidade
com os Officiaes delia , ao tempo em que fizerem os exames,
que pelas Partes lhe forem requeridos , teráõ grande cuidado
€m averiguarem

, fe os Tabacos que trouxerem as marcas das
refpedivas Infpecçoens, faõ conformes ao que fica aíTima or-
denado. E noscaíos em que acharem o contrario, me daráo
conta da falta que houver , para nella prover como for mais

Nn 2 conve-
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conveniente ao bem do Commercio.

CAPITULO VIL

í

> I Or me fer prefente ,
que os Fretes do BraíII para

Jl efte Reyno , por hum abufo contrario á razaò , e

ao intereíle do Commercio , fe encarecerão em repetidas oc-

cafioens com tal exorbitância
,
que o valor dos géneros naó

podia foíFrer o cufto do tranfporte : Ordeno ,
que daqui em

diante nenhum Meftre de Navio, oufe pedir, ou receber por

frete do Tabaco de qualquer dos Portos do Brafii para efle

-Reyno ,
preço algum

, que exceda a trezentos reis por arro-

ba , ou a dezafeis mil e duzentos reis por tonelada de cincoen-

ta , e quatro arrobas. Efte preço ficará porém livre , e liqui-

do a favor do Navio , a cujo fim
, já fica transferido no géne-

ro o Direito ,
que antes fe pagava na Alfandega defla Cidade,

a refpeito do cafco. E os que levarem fretes maiores dos af-

fima taxados ,
perderáo toda a importância do tranfporte, que

fizerem , a favor da peflx)a , a quem extorquirem a dita maio-

ria. E ficarão fujeitos ás mais penas que merecerem , fegun-

do a gravidade da maior culpa , em que forem incurfos. r

2 O mefmo ordeno
, que fe obferve também inviolavel-

mente daqui em dianre , a refpeito dos fretes do Açúcar.

3 E para mais fuave , e facil obfervancia defia diípofiça5,

eílabeleço ,
que nenhum Navio, que pafiàr em laftro de hum

Porto do Brafil , a qualquer outro do mefmo Eftado , para

procurar carga , a poíTa receber , fenaõ fubfidiariamente, de-

pois de haverem fido carregados os outros Navios , que hou-

verem levado carga defie Reyno para o mefmo Porto , onde

concorrer o Navio , que fe achar que nelle entrou de vafio,

ou em laftro , íob pena de que toda a importância dos fretes ,

que efte ultimo Navio receber, cederá a favor dos Medres dos

outros Navios , a quem direitamente pertencia a carga , ou

daquelles que o denunciarem , e íe habilitarem na cauía defia

pena, com o direito de que os feus Navios levarão carga para

o Porto , onde a carregação fe achar feita.

3 Similhantemente os Navios pertencentes á Praça da Ci-

dade do Porto , que navegarem para os Portos do Brafil , nao

toma-
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tomarão nelles carga pertencente a efla Cidade de Lisboa, fe-

nao depois de; haverem fido carregados os Navios da meíma
Cidade de Lisboa : nem pelo contrario

, os Navios de Lisboa
poderão receber carga para o Porto , fenao depois de fc acha-
rem carregados os Navios pertencentes á dita Cidade do Por-
to , tudo debaixo das mefmas penas aflima ordenadas.

Pelo que , mando ao Prefidente da Junta da Adminiflra-
çao do Tabaco , e Deputados delia , que ora faõ , e aos que
ao diante forem

, cumpraõ , e guardem efte Regimento , e o
façaõ inteiramente cumprir, e guardar, aífim pelos Minif-
tros , e Officiaes da fua Repartição , como por todos os mais
do Reyno , como nelle fe contêm. E mando, que depois de
fer por mim aífignado , fe imprima

, para que feja notório a
todas as peífoas , a quem tocar a fua obfervancia. E o mefmo
Regimento hey por bem

,
que tenha força , e vigor de Ley,

fem embargo de quaefquer Leys , ou Ordenaçoens
,
que o en-

contrem
, que por efte derogo , como fe de cada huma delias

fizera expreífa menção ; e quero que valha , como fe foíTe Car-
ta paííada pela Chancellaria

, pofto que por ella naõ palTê

,

fem embargo das Ordenaçoens do livro fegundo titulo trinta e
nove , quarenta , e quarenta e quatro

, que diípoem o con-
trario. Lisboa a dezaíeis de Janeiro de mil e fetecentos e cin-

coenta e hum.

REY.

Pedro ãa Motta e Silva,

REgtmento , pelo qnalV. Magejlaãe ha por hem ^ [e gover-

ne daqui em diante a Alfandega do Tabaco , e os Direi-

tos , Defpachos , Primeiros Preços , Fretes do Tabaco , e Açú-

car ,
cargas dos Navios nos Portos do Braftl , e fuas defcargas

nefte Rejno , como fiellefe declara,

» Para V. Ma^eftade ven

Antonio Jozê Galvão o fez.

Oo REGIy
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REGI
DAS

C A Z A S
D E

INSPECÇÃO.
O M Jozé por graça de Deos , Rey
de Portugal , e dos Algarves^ dáquem,
e dálem , Mar em Africa, Senhor de

Guiné, edaConquifta, Navegação,
Comercio de Ethiopia , Arábia , Per-

íia , e da índia , &c. Faço faber que
por quanto no novo Regimento da

Alfandega do Tabaco
, que mandei

publicar em dezaíTeis de Janeiro, e no

Decreto
,
que também mandei publicar em vinte e íete do di-

to mez , defte prezente anno , íobre a Lavoura , e Commer-
Oo 2 cio



148

cio do Açúcar, fui fervido ordenar, que nos principaes Por-

tos do Eftado do Brafil , fe eftabelleceírem Cazas de inípecçao,

nas quaes naó fó fe cxaminaíle
,

qualificaííe , e regulafle em
beneficio commum dos meus Vallallos , a bondade , e o jufto

preço deftes dous importantes géneros ^ para alfim íe confer-

var a fua conftante reputação , e fe fegurar a fua íuccelíiva ex-

tracção , mas também íe confideraíTe para me fer propofto
,

tudo o mais que a experiência toíTe moftrando, que feria con-

veniente para melhor fe promover , e animar a referida Agri-

cultura , e Commercio E coníiderando quam util , e neceí-

fario he
,
que as ditas Cazas de Infpecçao fejao alíiflidas de

Miniftros aptos, e competentes para os negócios , a que íao

deílinados , e que tenhaô Regimento
,
que lhes firva de re-

gra para íe bem regerem : Hei por bem ordenar a efles ref-

peitos , o que íerá expreíFos nos Capitulas feguintes.

' - ' C A P I T U L Ó I. ;

Das Cazas
,
que haÕ defer eftabtlleciãas,

1 TVT A ,
Bahia Rio de Janeiro , Pernambuco , e Ma-

JL 1 ranhao , feráõ logo eílabelíecidas as quatro Cazas

de Infpecçao , que fui fervido ordenar pelo Cap. VI ^. 4. do
novo Regimento da Alfandega do Tabaco ,

para conhece-

rem , nao fó do que pertence a efle género ^ mas também ao

do Acucar na maneira abaixo declarada.

2 E ainda que em algum dos dito^ Portos fe ache menos
cultivada a Lavoura de qualquer dos referidos dous géneros,

( como prefentemente fucccde com o do Tabaco no Rio de

Janeiro
, )

íempre com tudo fe eílabellecerá nelle , a rcípeílivá

Caza de Infpecçao ; naô fó para reger o commercio do outro

género , que fe cultivar no feu diííri6lo ; mas também para me
dar annualmente conta pelo meu Confelho Ultramarino , e pe-

ia Secretaria de Eílado, dos impedimentos que achar
,
que ob-

ílaõ ao progreffo da Lavoura do outro género
,
que fe naô fa-

bricar ; em ordem a que cu , fendo informado
,

poíla remo^

ver os taes impedimentos com tudo o que couber na paternal

providencia , que tenho applicado ao beneficio commum dos

meus Povos , do Eílado do Brafil.

3 Pelo eítabellecimento das ditas Cazas , ceíT^ráo inteira-

mente
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mente as Superintendências do Tabaco nos Portos daqiieíle

Eftado ' transFerindo-fe nos Inípefíores, que foú íervido criar

de novo, toda a jurifdicçao , que até agora tiverao os Supe-
rintendentes pela Ley intitulada :

~ Regimento
y que fe ha de

objervar no Efiado no Brajil , na arrecadação do Tabaco ~ E
na conformidade das mais Leys , e ordens

, que foraõ expedi-
das fobre a arrecadação do dito género

,
depois daquelle Re-

gimento. As quaes Leys todas: Hei por bem approvar , e
mandar obfervar pelos mefmos Infpedores no que naõ encon-
trarem , o que ordeno pelo prezente Regimento em tudo, o
que pertence á arrecadação do

.
referido género.

C A P I T U L O IL

Dos Mlnljlros , e Offíciaes de que Je haÕ de compor as
ditas Cazas,

1 ^ ^^^^ hum^ das ditas ,Cazâs de Infpecçao haver
XLí rá tres Infpeélores , dous Eícrivaens , e os mais

Offíciaes abaixo declarados, ... . . .^í;

CAPITULO IIL

Dos In/peãoreSi

' ^ ^ Tnfpeélores feráõ na Bahia , e no Rio de Ja-
neiro , os dous Intendentes geraes do Ouro , que

fui fervido crear de novo pela Ley que mandei publicar em
tres de Janeiro do anno paílado de mil fetecentos , e cincoen-
ta ; e em Pernambuco , e no Maranhão , os dous Refpeéti-
vos Ouvidores, os quaes todos ferviráó debaixo do juramento
dos feus cargos. Haverá mais em cada Mefa , hum homem
de negocio , dos que cofíumaÔ comprar açucares , ou Taba-
cos para remeter a eíleReynOj e hum Senhor de Engenho,
ou Lavrador de Tabaco , dos que coftumaõ mandar fabricar

hum , ou ambos eftes dous géneros; aos quaes lerá dado ju-
ramento pelos referidos Infpedores Letrados ao tempo da
poíFe.

2 Os quatro Intendentes Miniílros de letras , feráo inva-

riáveis em quanto óccuparem as refpeclivas intendências , e
Pp Ouvido-



Ouvidorias aíTima declaradas. E fenirio com os mefmos orde-

nados
,
que a feu favor fui fervido mandar eíkbeHecer.

3 Os outros Infpedores
,
que naó forem Miniftros de le-

tras , feráõ elleitos j os Senhores de Engenho , ou Lavrado-

res de Tabaco pelas refpeflivas Cameras por pluralidade de

votos ; e os homens de negocio ,
pelo corpo dos da fua pro-

fiííaó. Em cada hum dos que forem elleitos , deveráo concor-

rer precizamente as profíçoens aíTima declaradas : perferindo

fempre os Elleitores , entre os que as tiverem aquelles candi-

datos , em quem concorrerem copulativamente as outras qua-

lidades , de boa reputação ,
juftiça , inteireza , independên-

cia , e zello do bem publico : confiderando as fobreditas Ca-

meras , e corporaçoens de homens de negocio, que na boa,

ou má elleiçao , que fizerem deíles Deputados, confiíle , ou

a fua felicidade no augmento da Agricultura , e do commer-

cío dos referidos géneros , ou a fua ruina fe a Lavoura fe eíle-

rilizar , e o commercio vier a perecer : e tendo entendido que

com eáes íérios motivos , me darei por muito mal fervido , e

mandarei proceder como me parecer jufto , contra os que nas

ditas elleiçoens derem os feus votos em pelToas, nas quaes nao

concorrerem as fobreditas qualidades.

4 Os mefmos Inípedores naõ Letrados, feráõ elleitos

para fcrvirem por tempo de hum anno ; fem poderem nunca

fer reelleitos , íe naÔ depois de ferem paíTados tres annos , con-

tados do dia cm qne acabarem de fervir. Vencerão de orde-

nados também á cuíla da minha Fazenda , a fabcr : No Rio

de Janeiro , duzentos mil reis annuos cada hum , attendendo

ao menos trabalho que alli teráo prezentemente , em quanto

a Lavoura fe nao fertilizar ; Na Bahia quatro centos mil reis;

e duzentos mil reis em Pernambuco , e no Maranhão : fem

outro algum emollumento , nem á cufta da minha Fazenda,

nem á cuíla das Partes.

- ; 5 Os ditos Infpeílores , íe juntarão com os feus OfHciaes

nas refpedivas Gazas de Infpecçaò ,
por rodo o tempo do an-

no duas tardes de cada (emana
,
que naõ fejaô de dias Santos,

nem feriados : para ouvirem os requerimentos das Partes : e

para conferirem entre fi , o que lhes occorrer fobre a Agri-

cultura , e commercio deites dous importantes géneros ,
que

confio á fua adminiftraçaõ. Porém defdc que chegarem as Fro-

tas defte Reyno , até que tornem a fazer-íe á vella
,
para vol-

tarem



tarem a elle , feráó obrigados a aiuntar-fe todos os dias que
mò forem de guarda, tres horas de manhãa ^ tres de tarde,

€ todo o mais tempo
,
que neceííàrio for para fe dar expedi-

ção ás Partes ^ de forte que pela demora do Defpacho , nao
padeça o commercio dos referidos géneros , a menor diílaçaõ
de que venha a refultar empate.
' 6 Encarrego aos fobreditos o eípecial cuidado, com que
fe devem applicar a executarem , e fazerem obfcrvar , o que
a refpeito das qualidades

, preços , bondades , e fretes dos re-
feridos dous géneros, fui fervido eftabellecer pelos Capitulos
VI. e VIL do referido Novo Reghfiento àa Alfandega do Ta^
haco y e pelo dito Decreto , em que tui fervido dar nova for-

ma á navegação , e ao commercio do Açúcar.

7 E para milhor obíervancia , e mais facil execução do
que tenho eftabellecido a efles reípeitos , ordeno

, que nas fo-

breditas Cazas de Infpecçaõ , nao poíla fer recebido para fe

examinar, e qualificar aígum Açúcar , ou Tabaco, que nao
traga as marcas abaixo indicadas , fendo fempre poftas com
ferro ardente : para que no cazo de fe achar fraude , fe poífa
a todo o tempo faber quem foi o feu Author : e no cazo de ha-
•ver.rnaior bondade , e exaólidao nos géneros deíle , ou daquel-
le Agricultor

, poíTa efte colher o devido fruéto da maior ap-
plicaçao , que tiver em aperfeiçoallo , e reputallo em benefí-
cio do publico.

- 8 Em ambos os ditos géneros, ferá fempre a primeira
marca a do Senhor de Engenho , ou Lavrador de Tabaco que
os fez fabricar. E a fegunda , ferá a da qualidade dos mefmos
géneros na maneira feguinte. O açúcar branco fino , trará de
mais íobre a tara hum BF-, o branco redondo trará jSí? ; o
branco batido trará BB ; o mafcavado macho trará ,• MM o
o mafcavado batido , ou redondo MR ; o maícavado broma
MB. No Tabaco por modo refpe6livo depois da marca do Se-
nhor da Roça onde foi fabricado , trará o da primeira folha
fP

;
o da fegunda FS\ e o da terceira dos campes da Cacho-

eira FT. Traráô mais os referidos géneros , huma terceira mar-
ca da Capitania donde íahiraõ : a faber, o do Rio de Janeiro
hum ,• o da Bahia hum B ^ o de Pernambuco hum P • e o
do Maranhão hum M: fendo cada huma das ditas tres'mar-
cas

, poík em differente linha
, para que aíTim fe evite a con-

fuíaõ.
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9 Em ordem aos mefmos íins eftabelleço ,
que ncnhumíi

peíloa de qualquer qualidade , ou condição que feja , ouze

contrafazer, ou imitar as marcas de cada hum dos referidos Se-

nhores de Engenho , ou Lavradores de Tabaco , debaixo das

penas eftabellccidas pela Ordenação do livro 5. litul. 52. ^. 2.

com tal declaração
,
que íendo o crime provado conforme a

Direito , a confifcaçao dos bens , íerá dividida para pertencer

ametade ao accuzador , e a outra ametade ao Senhor de Enge-

nho , ou Lavrador ,
cuja marca íe houver provado que foi fal-

fificada. E deíle crime conhecerão os Infpe61ores Letrados,

em primeira Inftancia , com Appellaçao , e Aggravo para as

Rellaçoens dos Diílridos , onde tiverem as fuas refidencias.

10 Attendendo a que a bondade da Folha, de que fe

compõem o Tabaco vulgarmente chamado Eícolha de Hollan-

da , nao depende fempre da induftria dos homens , mas que

muitas vezes fuccede depender dos acazos do tempo ; a que

delles he também dependente a abundância , ou diminuição

das colheitas , e a que nefles primeiros tempos , nao poderáo

íer muito abundantes de Tabacos , defta fuperior qualidade ;

permitto que nos Tabacos delia
,
pofiao os Inípeílores aug-

mentar o preço ,
que lhe taxei pelo fobredito Regimento , ac-

ere fcentando a elle defde hum toftaõ , até trezentos reis por

arroba , o que a fua prudência lhes diélar, quando a exigência

dos cazos occurrentes aífim o requerer.

1 1 Também permitto ,
que no cazo de eílerilidade com-

mua , e notória poífaõ os mefmos Infpcílores acere fcentar no

Tabaco da fegunda Folha , defde meio toíiao , até cento e

cincoenta reis por arroba na referida forma ,, conforme a me-

lhor , ou peior qualidade que acharem no Tabaco defta Folha,

que lhes for trazido a exame.

1 2 E porque também fui imformado de que o Tabaco da

terceira Folha produzido nos campos da Cachoeira , do dií-

trido dâ Cidade da Bahia
,

igualla em bondade o da fegunda

Folha , que produzem os outros terrenos do Brafil ; íou fer-

vido ordenar ,
que os Tabacos da terceira Folha ,

que forem

da p.oducçaõ dos fobreditos campos , fendo aliás bons, e de

receber , fem trazerem miílura , nem fraude
,
fejaò approva-

íios pelos Infpedores da mefma Cidade da Bahia
,
para fica-

rem equiparados aos Tabacos da fegunda Folha
,
que vierem

dos outros territórios cntendendo-fe neíla forma o novo Re-
gimenta
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Cacfíoeirí
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130 que íe acha eftabellecido a refpeito do Tabaco pe-
lo ? 5. do mefmo Capitulo VI. do dito Regimento

, ordeL,
que fimilhante fe obferve a refpeito do Açúcar , confifcando!
le para a niinha Fazenda , todas aqueilas caixas , ou feclios ,nos quaes fe achar

, ou Açúcar de qualidade diverfa daqueiia
que for manifeftada nas referidas Mezas de Infpecçaõ

, peia
marca dos Senhores de Engenho , ou miftura de Acucar de
qualidades diferentes. Porém os que nas referidas Mezas fe
achar

,
que affira no dono, como na qualidade , faõ taes quaes

conítar da fua marca , feráo nellas pezaaos ; feráõ fellados
como bons

,
e legaes com o fello da dita InípecçaÕ : e feráÓ

debaixo delle dirigidos gratuitamente á Alfandega defta Cida-
de

, com a guia do leu Proprietário
, pezo , e qualidade.

14 Porque fu. informado de que em algumas partes do
Brafil

(
principalmente em Pernambuco )coftuma haver demo-

ras
,
humas vezes necelTarias , e outras affedadas , na con-

ducçaodos Açucares, e Tabacos, com que faô retardados
de forte, que nao chegaõ a tempo habil para íerera carrega-
dos nas Frotas

, cuja partida tem determinado termo .• encar-
rego ao cuidado

, e zelo dos Infpeaores de todas as ditas Ca-
zas, vigiarem (obre efta matéria : evitando que daqui em di-
ante nao haja fimilhantes defordens taÕ prejudiciaes ao bem
comum

,
ao augmento da Agricultura , e á expedição do com-

mercio
: e dando me conta naquelles cazos em que julgarem

neceíTana a minha Real Providencia , para que as referidas
delordens venhao a ceílar inteiramente.

1 5 Com os mefmos fins ertabelleço
, que pelo pezo , exa-me

,
e averiguação dos referidos Infpeftores , fe efteja invio-

Javelmente nas Alfandegas , e outras quaefquer Cazas de Def-
pacho do Eílado do Brafil

, cobrando-fe o que os fobreditos
géneros cottumaõ pagar por fahida, pelo que conftardos li-
vros das refpedivas Infpecçoens, fem que fe repezem os mef-mos géneros , nem fe difpute fobrc a fua qualidade, ou fe ad-
mut.i a efle reípeito duvida alguma por quaefquer Officiaes.
ou ef^es fejao da mmha Real Fazenda, ou de quaefquer Con-
tratadores

, ou Adminiftradores : porque a jurifdiccaõ dos fo-
breditos Infpedores

, a refpeito deftes dous géneros', fera pri-

Ql vativa

,
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vatíva, e cxclufiva de toda , e qualquer outra juriídicça5,

€ incumbcncin.

ló Quando nas referidas Mezas houver difcordia de vo-

tos fe vencerá pela pluralidade de dous contra hum. Porem

o que ficar vencido íendo a matéria tal ,
que tenha coníequen-

cias. poderá fazer o feu voto feparado , e fazer-mo prezcme

com'a primeira Frota ,
pelas vias que tenho indicado ,

para

que Eu poíTa dar a neceíTaria providencia > achando que iie

digno delia o cazo que fe me fizer prefente.

C A P I T U L O IV.

, Dos Officiaes das ditas Cazas de InfpecçaÕ , nos diferentes

Portos ajfima declarados,

1 1\T A Bahia , e em Pernambuco , ficarão confervados

os meímos Officiaes , que até agora íervirao nas

Superintendências ,
para daqui em diante lerviíem debaixo

das ordens dos Infpedores naquelles minifienos , e diligencias,

que a bem da arrecadação ,
utilidade publica , e obfervancia

deíle Regimento , lhes forem determinados pela Meza da

Infpecçao.
t - j

2 No Rio de Janeiro , os mefmos Officiaes que hao de

fervir com o Intendente geral do Ouro, feráo também por

fimilliante modo OíTiciaes da Caza de infpecçao, que alli man-

do eítabellecer. i

. 3 No Maranhão fe praticará identicamente o meímo , a

reípeitodosEÍCiivaens, e Oíbciaes daquella Ouvidoria.

4 Todos os fobieditos Officiaes , fe rcgularáô refpecliva-

mente peio que fe acha determinado em ordem a fallarios
,
e

limpeza de mãos ,
pelo Regimento das intendências ,

e Cazas

de Fundição
,
que fui fervido mandar publicar em quatro de

Março próximo precedente.

Eíle Regimento fe cumpra , e guarde inteiramente como

nelle fe contem, nao obftantes qunefquer Leys
,
Regimen-

tos, ou ordens em contrario, e ainda dos das Ailandegas^

de quaefquer Cazas de Defpacho , e de ouMos que requeu ao

cfpecial menção
;
porque todos hei por derrogados, no que

a eíle fe acharem contrários. Pelo que , mando ao meu Con-

fulho Ultramarino , ViccRey, Governadores, e Capitaens

Gene-



Generaes do Eílado do Biafil , Miniflros , e mais PeíToas dos

meus Reynos
,
que o cumpraô , e guardem , e façao inteira-

mente cumprir , e guardar como nelle íe contém. E ao De-

i^embargador Francifco Luiz da Cuniia e Attaide do meuCon-

felho , e Chanceller Mór do Reyno , mando, que o faça pu^

blicar na Chancellaria , e o faça imprimir , e regiílar nos luga-

res aonde fe coftumao fazer fimilhantes regiítros , e inviar ás

partes coftumadas, e efte próprio fe lançará na Torre do Tom-
bo. Dado em Lisboa no primeiro de Abiil de mil fetecentos

cincoenta e hum.

REY.

Díogo de Mendonça Corte-ReaL

REgmento que V. Mageflade ha por hem mandar fe ohfer-

ve nas Cazas de InípecçaÕ
,
que novamente mandou efía^

hellecer no Eftado do Brapl , pelas Leys de dezajfeis , e vinte

e fete de janeiro do premente anno
,
que deraÕ novaforma ao

CommercíO , e navegação dos Tabacos , e Açucares daquelíe

continente.

Para V. Ma^eftade ver.

Frau*
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Francijco Luiz da Cméa de Ataíde,

Foi publicado na Chanceílaria Mor da Corte , c Reyno
na forma coftumada. Lisboa 2. de Abril de 1751.

Dom SehaJlíaÕ Maldonado.

Regiííado na Chancellaria Mor da Corte , e Reyno no
livro das Leys a foi. 2. Lisboa 2. de Abril de 175 1.

Rodrigo Xavier Alvares de Moura*

Antonio Jozê GohaÕ o fez,

Foi impreíTo na Chancellaria Mor da Corte,
e Reyno.
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